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S£OWO WÓJTA  ZDZIS£AWA BYLOKA
Z OKAZJI 20-LECIA GMINY JAWORZE

Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

VI Sesja Rady Gminy Jaworze
Sesja mia³a miejsce w dniu 28 czerwca br. Przewodnicz¹cy

jaworzañskich rajców Andrzej Œliwka przywita³ radnych przyby-
³ych na sesjê i goœci. W sesji uczestniczy³o 12 radnych, co czyni-
³o obrady prawomocnymi.

Powo³anie komisji uchwa³ i wniosków. Do komisji powo³ano
Zbigniewa Lisowskiego i  Krzysztofa Kleszcza. Przyjêto propono-
wany porz¹dek obrad. Rada zatwierdzi³a protokó³  z V sesji Rady
Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 21.04.2011r.

Omówienie sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Ja-
worze za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok

Temat  zreferowa³a Skarbnik Gminy Zofia Gruszczyk prezentu-
j¹c szczegó³owe dane dotycz¹ce wykonania bud¿etu za rok 2010.

Dochody bud¿etu na koniec 2010 - 22,6 mln z³
Stan zad³u¿enia gminy na koniec 2010 roku wyniós³ ~ 4,029 mln

z³ Kwota uzyskanych œrodków unijnych w roku 2010 - 6,5 mln z³
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Opiniê RIO przedstawi³a Zofia Gruszczyk - RIO wyda³a pozy-

tywna opiniê z wykonania bud¿etu za rok 2010.
1.Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samo-

rz¹du terytorialnego. Temat ten tak¿e omówi³a Zofia Gruszczyk
prezentuj¹c szczegó³owo sk³ad maj¹tku Gminy Jaworze i jego
wartoœæ.

2.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze wraz z opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji.

Szanowni Pañstwo
W tym roku obchodzimy jubile-

usz dwudziestolecia istnienia
Gminy Jaworze, jako samodziel-
nej jednostki administracyjnej,
która od po³owy lat 70-tych XX
wieku, decyzj¹ ówczesnych w³adz
stanowi³a wpierw czêœæ Gminy
Wapienica, a potem Jasienica.
Dwadzieœcia lat to d³ugi czas. Dziœ
mamy ju¿ szóst¹ kadencjê Rady
Gminy - pierwsza liczy³a 18 rad-
nych, a czêœæ z jej sk³adu to radni
wybrani z terenu Jaworza jeszcze do Rady Gminy w Jasienicy.
Tak¿e wójtowie Jaworza zgodnie z ówczesnym prawodawstwem
dotycz¹cym samorz¹du gminnego byli wybierani nie w wyborach
bezpoœrednich, ale przez radnych. To oczywiœcie w ¿aden spo-
sób nie umniejsza ich pracy i dokonaniom. Mnie dane by³o w
roku 2002 po raz pierwszy uczestniczyæ w wyborach bezpoœred-
nich na wójta gminy, w drugiej turze zosta³em wybrany, by pe³niæ
funkcjê Wójta Gminy Jaworze.

Minione dwudziestolecie to z pewnoœci¹ czas wytê¿onej pracy
ca³ych zastêpów lokalnych samorz¹dowców - czas obfituj¹cy nie
tylko w spektakularne sukcesy, ale te¿ poniek¹d mniejsze czy wiêk-
sze niepowodzenia. Jednak jest to naturalne ryzyko, którym obar-
czone jest ka¿de ludzkie dzia³anie. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wszy-
scy samorz¹dowcy, którzy od chwili odzyskania przez Jaworze pod-
miotowoœci administracyjnej, nie byli nominatami przys³anymi z
centrali, ale posiadali potwierdzon¹ w wyborach legitymacjê demo-
kratyczn¹ pochodz¹c¹ wprost od mieszkañców naszej gminy.

Nie ukrywam, ¿e jest to dla mnie osobiœcie wartoœæ najwa¿-
niejsza, gdy¿ tylko uzyskanie mandatu zaufania spo³ecznego w
g³osowaniu powszechnym jest najlepszym œwiadectwem akcep-
tacji wytyczonego kierunku, w jakim rozwija siê dzisiaj nasza ma³a
ojczyzna. Bez tego praca w samorz¹dzie nie mia³aby sensu.

Jednak podwaliny pod dzisiejsze Jaworze dali spo³ecznicy dzia³a-
j¹cy w Radzie So³eckiej w latach 80-tych XX wieku. Trudno wymie-
niæ mi wszystkich „ojców” wspó³czesnego Jaworza, ale bez w¹tpie-
nia mo¿na do nich zaliczyæ œp Jana Krzyszpienia, Mieczys³awa Dziê-
gielewskiego, Edwarda Koniga, Jacka Rybarkiewicza, Bogus³awa

Krzemiñskiego, Ma³gorzatê Kobielê-Gryczkê, Karola Ciejkê czy W³a-
dys³awa Nikla. To oczywiœcie tylko czêœæ nazwisk dzia³aczy - spo-
³eczników, dziêki którym mo¿emy dziœ œwiêtowaæ ten jubileusz. Nie
mo¿emy tak¿e zapomnieæ o przychylnoœci i pomocy ze strony ów-
czesnego naczelnika Gminy Jasienica Romana Grenia. Niekwestio-
nowane zas³ugi dla Jaworza ma tak¿e ówczesny wicewójt Rudol
Galocz - obecnie Kierownik Wydzia³u Zamiejscowego Œl¹skiego
Urzêdu Marsza³kowskiego w Bielsku-Bia³ej. Lista nazwisk osób, któ-
rym nale¿a³oby podziêkowaæ jest znacznie d³u¿sza. To tak¿e radni
poszczególnych kadencji i przewodnicz¹cy rad gminy, jak i wójtowie
- moi poprzednicy – Pawe³ Mularz i Czes³aw Wierzbicki - zmieniali
oblicze Jaworza. Wiele z ich dokonañ mnie i radnym poprzednich
trzech kadencji by³o dane kontynuowaæ, czasami zmieniaæ, czasa-
mi wprowadzaæ pewne innowacje. Winniœmy pamiêtaæ o jednym
wa¿nym elemencie - poprzedni wójtowie i radni dzia³ali w okresie,
gdy Polska nie nale¿a³a jeszcze do Unii Europejskiej. Wiele zmian,
nowych, widocznych i bardziej spektakularnych inwestycji by³o mo¿-
liwe dziêki wst¹pieniu naszego kraju do struktur unijnych. To otwo-
rzy³o nam prawdziwy strumieñ œrodków na realizacje projektów tzw
miêkkich i twardych, a wiêc tych szkoleniowych skierowanych bez-
poœrednio do mieszkañców gminy, jak i tzw. twardych inwestycyj-
nych - budowa Orlika przy gimnazjum czy obecnie kanalizacji.

To tak¿e wiele wspólnych polsko-czesko-s³owackich projektów i
inwestycji. Oczywiœcie realizacja tych programów unijnych nie by³a-
by mo¿liwa bez poparcia ze strony radnych oraz wysoko wykwalifi-
kowanej kadry pracowników Urzêdu Gminy Jaworze. Musimy pa-
miêtaæ, ¿e ka¿da z³otówka „darowana”  przez Uniê Europejsk¹, wi¹-
¿e siê z czasem z wrêcz uci¹¿liwymi procedurami jej rozliczenia.
Jednak zdecydowanie op³aca siê, to widaæ ju¿ dziœ go³ym okiem,
bowiem Jaworzu coraz bli¿ej do kurortu czyli miejscowoœci uzdro-
wiskowej. Za kolejne dziesiêæ lat – Jaworze pewnie bêdzie jeszcze
piêkniejsze. Po nas przyjd¹ inni radni, wójtowie… I jestem przeko-
nany, ¿e tak, jak moi poprzednicy – bêdziemy stanowiæ pewn¹ ci¹-
g³oœæ dzia³añ dla Jaworza, dla dobra jego mieszkañców i odwiedza-
j¹cych nas goœci, a byæ mo¿e tak¿e kuracjuszy. Zaœ tkwi¹ce pod
ziemi¹ Ÿród³a geotermalne bêd¹ wykorzystane z po¿ytkiem miesz-
kañców gminy, jak i osób, które bêd¹ chcia³y tu wypoczywaæ.

W tym miejscu, jako wójtowi obecnej kadencji wypada mi tylko
podziêkowaæ wszystkim radnym, poprzednim wójtom oraz wszyst-
kim organizacjom pozarz¹dowym za wspó³pracê i wspó³dzia³anie na
rzecz naszej jaworzañskiej spo³ecznoœci.

Zdzis³aw Bylok
Wójt Gminy Jaworze

Jaworze 2011
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Wniosek wraz z uzasadnienie Komisji Rewizyjnej odczyta³ prze-
wodnicz¹cy tej komisji – Zbigniew Lisowski. Komisja wnioskowa³a
o udzielenie wójtowi absolutorium za rok 2010. Wiceprzewodni-
cz¹cy RG Zbigniew Putek odczyta³ opiniê Komisji Rewizyjnej w
sprawie opinii RIO dotycz¹cej wykonania bud¿etu za rok 2010.

Podjêcie uchwa³ w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r. Przewod-

nicz¹cy poszczególnych komisji RG Jaworze przedstawili swoje opi-
nie wobec opinii RIO – by³y to opinie pozytywne. Wiceprzewodni-
cz¹ca RG Jaworze Joanna Buzderewicz przedstawi³a projekt uchwa³y
w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 12 radnych (3 nieobecnych)

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze za rok 2010,
Projekt uchwa³y odczyta³ wiceprzewodnicz¹cy RG Zbigniew

Putek. Radni przyjêli uchwa³ê jednog³oœnie 12 g³osami (przy 3
nieobecnych). Wójt Zdzis³aw Bylok podziêkowa³ radnym za udzie-
lenie absolutorium wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e kolejne lata bie-
¿¹cej kadencji to czas wytê¿onej pracy i zadañ.

c. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Oœrodka
Promocji Gminy Jaworze za rok 2010. W imieniu OPG sprawoz-
danie OPG przedstawi³a Anna Weis. Przewodnicz¹cy Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Roman Kruczek przedstawi³ pozytywn¹ opiniê
cz³onków komisji w sprawie rocznego sprawozdania  finansowego
OPG. Uchwa³a RG w sprawie przyjêcia w/w sprawozdania  zosta-
³a podjêta jednog³oœnie 12 g³osami (3 nieobecnych)

d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za rok 2010. Temat przedsta-
wi³a Kierownik GBP Bernadeta Kluka. Komisja Bud¿etu nie mia-
³a zastrze¿eñ do tego¿ sprawozdania. Uchwa³a dotycz¹ca zatwier-
dzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za rok 2010
zosta³a przyjêta jednog³oœnie 12 g³osami (3 nieobecnych)

e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodziel-
nego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za rok 2010.
Temat przedstawi³a dr Katarzyna Dziêcio³ – Kierownik oœrodka
zdrowia. Komisja Bud¿etu nie zg³osi³a zastrze¿eñ do niniejszego
sprawozdania. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
rocznego zosta³a przyjêta  jednog³oœnie 12 glosami.

f. okreœlenia przystanków komunikacyjnych oraz zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których w³aœcicielem lub zarz¹dzaj¹-
cym jest Gmina Jaworze. Temat omówi³ zastêpca wójta Rados³aw
G.Osta³kiewicz. Temat dotyczy transportu publicznego i zmian ustawy
w tym zakresie. Odpowiedzialnym za organizacjê transportu publicz-
nego na terenie gminy jest wójt, o ile transport ten nie wykracza poza
granice gminy, w przeciwnym razie odpowiedzialnym jest starosta, lub
marsza³ek województwa.  Dok³adnie temat i niuanse prawne definicji
„przewoŸnika” i „operatora” omówi³ Rados³aw G. Osta³kiewicz. Za ulgi
ustawowe np. dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej, osób niepe³nosprawnych,
pos³ów itd. czyli utracony zysk przewoŸnika - koszty ponosi dana gmi-
na. Do tej pory zarz¹dca drogi zarz¹dza³ przystankami. Od teraz wszyst-
kimi przystankami na terenie gminy zarz¹dza wójt. Gmina z tego tytu³u
nie otrzyma ¿adnych dodatkowych subwencji. W myœl nowych przepi-
sów  Rada Gminy musi podj¹æ uchwa³ê dotycz¹c¹ zasad korzystania z
przystanków. Ponadto omawiaj¹c ppk g) zastêpca wójta wyjaœni³, i¿
zgodnie z ustaw¹ mo¿na naliczyæ op³atê do 5 groszy za jedno zatrzy-
manie siê przewoŸnika na przystanku – ale zgodnie z prawem do 2016
roku, nawet tak¹ symboliczn¹ op³atê mo¿na pobieraæ tylko od PKS-u.

Komisja Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie  zaopiniowa³a
punkty f) i g) Uchwa³a w w/w temacie zosta³a przyjêta jednog³o-
œnie 12 glosami

g. ustalenia stawki op³at za korzystanie z przystanków komunikacyj-
nych. Rados³aw G. Osta³kiewicz zaproponowa³, aby taka op³ata  wyno-
si³a symbolicznie 1 grosz od zatrzymania autobusu na przystanku.

Uchwa³a w/w  temacie  zosta³a przyjêta jednog³oœnie 12 g³osami.
h. przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego
ulicami:  Wapienick¹, Zdrojow¹, Bielsk¹, Nieca³¹ i granicami z gmin¹
Jasienica oraz miastem Bielsko-Bia³a. Punkt ten omówi³a £ucja
Habdas. Rada gminy ma obowi¹zek raz w czasie swojej kadencji
aktualizowaæ plany zagospodarowania przestrzennego. Poni¿sze trzy
punkty dotycz¹ podzia³u planów zagospodarowania przestrzenne-
go Jaworza na trzy czêœci, st¹d s¹ potrzebne trzy oddzielne uchwa-
³y. Szczegó³y poszczególnych planów by³y omawiane na komisjach.
Komisja Budownictwa i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowa³a pla-
ny zmian zagospodarowania przestrzennego.

i. przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczone-
go ulicami: Zdrojow¹, S³oneczn¹, Wrzosow¹, Cisow¹ oraz gra-
nic¹ z gmin¹ Jasienica, przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego

j. obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienick¹,
Zdrojow¹, S³oneczn¹, Wrzosow¹, Cisow¹ oraz granicami: z mia-
stem Bielsko - Bia³a, gminami Jasienica i Brenna z wy³¹czeniem
obszaru Lasów Pañstwowych oraz terenów po³o¿onych powy¿ej
mostu na potoku Jasionka,

k. wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê Jaworze prawa
w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej oznaczonej, jako dzia³ka nr
725/17 stanowi¹cej wewnêtrzn¹ drogê dojazdow¹ do zabudowa-
nych nieruchomoœci – ul. Jaskó³cz¹, w drodze darowizny,

Rada gminy oddzielnie g³osowa³a ka¿d¹ z trzech powy¿szych uchwa³.
Wszystkie te uchwa³y zosta³y przyjête jednog³oœnie 12 g³osami.

Kolejne uchwa³y, jakie podjê³a Rada Gminy;
l. wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê Jaworze prawa w³a-

snoœci nieruchomoœci gruntowych oznaczonych w ewidencji grun-
tów w obrêbie Jaworze, jako dzia³ki nr 2421/24, 2421/35 i 2421/43
stanowi¹cych wewnêtrzn¹ drogê dojazdow¹ – boczn¹ od ul. Pod-
górskiej, do zabudowanych nieruchomoœci, w drodze darowizny,

m. wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê Jaworze prawa w³a-
snoœci nieruchomoœci gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów
w obrêbie Jaworze, jako dzia³ki nr 2371/1, 2371/2, 2371/21, 2371/23,
2409/15, 2444/4, 3141/5, stanowi¹cych wewnêtrzn¹ drogê dojazdow¹
do zabudowanych nieruchomoœci – ul. Morwow¹, w drodze darowizny,

n. wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê Jaworze 1/5 udzia³u
w prawie w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów w obrêbie Jaworze, jako dzia³ka nr 2900/16 sta-
nowi¹c¹ drogê dojazdow¹ do nieruchomoœci gruntowej oznaczo-
nej, jako dzia³ka 2919/5 w³asnoœci Gminy Jaworze,

*  *  *
o. przyjêcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Od-

padami dla Gminy Jaworze za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31
grudnia 2010 r.

Temat ten zreferowa³ Marcin Bednarek, gminy s¹ zobowi¹zane
do sporz¹dzania takiego sprawozdania co 2 lata. M.Bednarek
wyjaœni³ nieœcis³oœci, jakie pojawi³y siê w materiale przedstawio-
nym radnym, który by³ wersj¹ robocz¹. Uchwa³a zosta³a przyjêta
przez radnych jednog³oœnie – 12 g³osami

p. upowa¿nienia Wójta Gminy Jaworze do przyst¹pienia do
Porozumienia Miêdzy Burmistrzami w ramach Porozumienia
Gmin Powiatu Bielskiego, na rzecz zrównowa¿onej energii w tym
do podpisania Dokumentu Strategicznego,

Temat omówi³ Marcin Bednarek, Porozumienie Burmistrzów jest
programem zainicjowanym przez komisjê europejsk¹, jego celem
jest wspieranie miast i gmin partnerskich w zakresie prawid³owego
wykorzystania energii i wdro¿enia wykorzystania odnawialnych Ÿróde³
energii. W projekcie tym weŸmie udzia³ 10 gmin powiatu bielskiego.
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Projekt ten zwi¹zany jest unijnym programem ograniczenia emisji
dwutlenku wêgla do 2020 roku i wdro¿enie programu pozwalaj¹ce-
go na 20% pozyskanie energii z odnawialnych Ÿróde³. Uchwa³a zo-
sta³a przyjêta jednog³oœnie 12 g³osami.

q. ustalenia godzin bezp³atnego nauczania, wychowania i opieki
oraz ustalenia wysokoœci op³at za œwiadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne, dla których Gmina Jaworze jest organem
prowadz¹cym. Maria £epecka omówi³a projekt uchwa³y. Bezp³at-
ne zajêcia wychowawcze i edukacyjne dla dzieci bêd¹ obejmo-
wa³y 5 godzin dziennie lub w systemie dwuzmianowym - w su-
mie 10 godzin dziennie. Pozosta³e godziny bêd¹ odp³atne. Szcze-
gó³y op³at i zwolnieñ od nich znalaz³y siê w przyjêtej uchwale.
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie 12 g³osami

r. zmiany Statutu Gminy Jaworze,
Temat zaprezentowa³a Anna Skotnicka-Nêdzka. Szczegó³y

zmian znajduj¹ siê w protokole z sesji. Uchwa³a zosta³a przyjêta
11 g³osami, 1 wstrzymuj¹cy (3 nieobecnych).

s. powo³ania M³odzie¿owej Rady Gminy Jaworze oraz nadania
jej statutu,

Temat ten omówi³ zastêpca wójta Rados³aw G. Osta³kiewicz. Usta-
wa o samorz¹dzie gminnym daje mo¿liwoœæ powo³ania przy radzie
gminy, jako organu doradczego M³odzie¿owej Rady Gminy. Ustawa
precyzuje statut m³odzie¿owej rady, jej zadaniem jest reprezento-
wanie interesów m³odych ludzi zamieszkuj¹cych dan¹ gminê. W
MRG bêd¹ mogli zasiadaæ reprezentanci klas VI szko³y podstawo-
wej, bierne prawo wyborcze bêdzie przys³ugiwa³o tak¿e uczniom
klas V. No i oczywiœcie pe³ne prawo wyborcze maj¹ gimnazjaliœci.
Ze szko³y podstawowej bêdzie mo¿na wybraæ 3 radnych, z gimna-
zjum z klas pierwszych 4 radnych, z klas drugich 5 radnych i z klas
trzecich 3 radnych. Kadencja takiej rady bêdzie trwa³a 2 lata. Uchwa³a
zosta³a przyjêta 1 g³osami. 1 g³os wstrzymuj¹cy, 3 nieobecnych

t. przyznania medalu „Zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza”,
u. przyznania medalu „Zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza”,
v. przyznania medalu „Zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza”.
Krystyna Szczypka Przewodnicz¹ca Komisji Samorz¹dowej i

spraw Lokalnych przedstawi³a kandydatów do odznaczenia meda-
lem „Zas³u¿ony  dla rozwoju Jaworza: Ivan Dvorsky - starosta  gminy
Bela , przewodnicz¹cy zwi¹zku gmin Terchovska Dolina, Stanis³aw
Æmiel - starosta gminy Komorni Lhotka (Ligotka Kameralna), cz³o-
nek zarz¹du gmin Dorzecza Stonavki, Alfons Klocan - starosta
gminy Streæno, by³y wice-przewodnicz¹cy Euroregionu Beskidy

Poszczególne kandydatury by³y przeg³osowane oddzielnie, a
szczegó³y zawieraj¹ce uzasadnienia dla poszczególnych osób

znajduj¹ siê w protokole z sesji. Uchwa³y wobec powy¿szych kan-
dydatur podjêto jednog³oœnie 12 g³osami.

3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie miêdzyse-
syjnym.

Wójt Zdzis³aw Bylok omówi³ udzia³ w III Kongresie Gospodar-
czym w Katowicach, g³ównie rzecz dotyczy³a naszego udzia³u w
panelu geotermalnym, którego byliœmy gospodarzem. Panel pro-
wadzi³ wicewójt Rados³aw G. Osta³kiewicz.

Budowa zaplecza przy kompleksie sportowym przy ul. Koralo-
wej. Zg³osi³y siê 4 firmy, jednak cena by³a zbyt wysoka. St¹d og³o-
szony zosta³ II przetarg. Naprawa przystanków przy ulicach po-
wiatowych, w zwi¹zku z przejêciem przystanków. Podpisanie
aneksu do umowy na dzier¿awê budynku Goruszki.

4. Zapytania i interpelacje radnych.
Radny Zygmunt Podkówka odczyta³ pytania, jakie zostawi³ na

piœmie radny Jerzy Ryrych.
Pytanie radnego Zbigniewa Putka – czy chodniki wykonywane

w parku „za obor¹” s¹ budowane przez tego samego wykonaw-
cê, co miasteczko gastronomiczne. Wyjaœnienia z³o¿y³ wicewójt
Rados³aw G.Osta³kiewicz podaj¹c kalendarium rozstrzygniêcia
przetargów. Pytanie radnego Jana Bathelta dotycz¹ce zakoñcze-
nia budowy I etapu kanalizacji i braku asfaltu na „rozkopanych
drogach”. Firmy jednak nie wejd¹ z asfaltowaniem, dopóki kon-
kretna d³ugoœæ traktów nie bêdzie ostatecznie przygotowana -
zamkniête roboty kanalizacyjne, tak aby mo¿na by³o po³o¿yæ as-
falt bez koniecznoœci ponownego zrywania nawierzchni. Na koñ-
cu bêdzie k³adziony asfalt na ulicy Œredniej. Inwestycje te maj¹
byæ finalizowane do koñca sierpnia.

5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Zg³aszanie wolnych wniosków
Wniosek radnego Jerzego Ryrycha o zamontowanie latarni na

ul. Liliowej i Modrzewiowej - wniosek odczyta³ radny Zygmunt
Podkówka. Wójt Zdzis³aw Bylok poinformowa³, ¿e aby zrealizo-
waæ to zadanie, potrzebne jest znalezienie œrodków na ten cel.
Wójt poinformowa³, ¿e wszelkie wnioski tego typu nale¿y dok³ad-
nie przeanalizowaæ. Jako przyk³ad poda³ wstêpn¹ zgodê miesz-
kañców ul Lipowej na postawienie s³upów, a nastêpnie pewna
osoba zg³osi³a sprzeciw. St¹d dalej nie ma oœwietlenia tej ulicy.

Wniosek Jerzego Ryrycha w wyniku g³osowania zosta³ odrzu-
cony: wstrzymuj¹cych g³osów 6, przeciw 6 g³osów, 3 nieobec-
nych. Przewodnicz¹cy rady Gminy Andrzej Œliwka zamkn¹³ ob-
rady VI sesji.

Zatwierdzi³ do druku: A.Œliwka, Przygotowa³ P.Filipkowski

FLESZ wydarzeñ gminnych
Zmienia siê centrum Jaworza
Efekty widaæ, mowa tu o budynku Goruszka i terenie wokó³

nieruchomoœci, inwestycja wpisuje siê w ca³y projekt zwi¹zany z
odbudow¹ centrum Jaworza. Przede wszystkim to, co widoczne
jest go³ym okiem, to gruntowna przebudowa skweru przed bu-
dynkiem dawnej Goruszki oraz pomnika Ofiar Faszyzmu i alei
Koœcielnej. Jak ju¿ pisaliœmy w czerwcowym wydaniu Echa Ja-
worza uda³o siê dziêki staraniom Zdzis³awa Byloka Wójta Gminy
Jaworze, przy wspó³pracy Rudolfa Galocza, który jest w Radzie
Nadzorczej Spó³dzielni Samopomoc przej¹æ w u¿ytkowanie bu-
dynek dawnej restauracji „Pod Goruszk¹”, który od lat niszcza³.
Funkcjonowa³y tam przez czas jakiœ: apteka, kwiaciarnia, sklep,
jednak to nie wp³ywa³o istotnie na wizerunek nieruchomoœci, tak
jak i zaroœniêty ogród. W przysz³oœci w budynku bêdzie dzia³aæ
centrum kultury, a zarazem centrum aktywnoœci lokalnej. Przy-
pomnijmy, ¿e do wrzeœnia planowane jest utworzenie du¿ej sali
wielofunkcyjnej, która spe³nia³aby trojak¹ rolê: sali konferencyj-
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nej/szkoleniowej - w gminie takowego lokum obecnie nie ma,
wiêc miast wynajmowaæ salê na czas spotkañ, szkoleñ, dla po-
trzeb projektowych czy dla potrzeb organizacji pozarz¹dowych,
gmina bêdzie dysponowa³a w³asn¹, sesyjnej - bowiem na obec-
nej, co tu kryæ, podczas obrad panuje t³ok - oraz sali œlubów,
która obecnie tak¿e rozmiarami nie grzeszy, jak i reprezentacyj-
noœci¹. Równie¿ i biblioteka znajdzie tu swoje miejsce, bowiem-
jak ju¿ pisaliœmy - jaworzañski ksiêgozbiór jest najmniejszym w
powiecie (40 m2). Po remoncie Goruszki stacjonowaæ bêdzie na
80 m2. Biblioteka w nowym miejscu dzia³aæ bêdzie wraz z koñ-
cem roku. Poniewa¿ budynek jest pod œcis³¹ kontrol¹ konserwa-
tora zabytków zewnêtrze pozostanie nienaruszone, natomiast
remont generalny trwa wewn¹trz obiektu. W przysz³ym roku pla-
nowany jest remont elewacji, tak by budynek wpisa³ siê w nowe
centrum gminy, bowiem widaæ, ¿e wymaga on delikatnie rzecz
ujmuj¹c kilku zabiegów upiêkszaj¹cych. Koszt inwestycji - na-
zwijmy j¹ - parterowej szacowany jest na ok 600 tys z³, natomiast
o wiele mniej zap³acimy za kolejne etapy. Myœlimy, ¿e w ci¹gu
trzech lat – poniewa¿ tyle ma trwaæ restauracja ca³ego obiektu-
zamkniemy siê w kwocie 1 mln z³. To nie jest cena nazbyt wygó-
rowana, poniewa¿ docelowo budynek ma staæ siê w³asnoœci¹
gminy - konkluduje Osta³kiewicz. Naprzeciwko Goruszki, na ³awce
z br¹zu, zasi¹dzie twórca uzdrowiska hrabia Maurycy Saint Ge-
nois D'anneaucourt, zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza.

Wci¹¿ piêkniejszy Park Zdrojowy

Jak ju¿ chyba wszyscy zd¹¿yli zauwa¿yæ jaworzañski park
zmieni³ siê nie do poznania. Jest zatem kilka atrakcji i dla tu-
rystów i dla mieszkañców, a mowa o fontannach, stawie par-
kowym, zapleczu amfiteatru, w którym zacznie funkcjonowaæ
Punkt Informacji Turystycznej, gdzie tak¿e bêdzie mo¿na ko-
rzystaæ z internetu. Kolejnym istotnym tematem jest odnowa i
modernizacja œcie¿ek parkowych, alej prowadz¹cych do gór-
nej czêœci lasku parkowego czyli od parkingu, a¿ do komplek-
su sportowego, jak i równie¿ traktu za potokiem, prawie do
koœcio³a - prawie, poniewa¿ jeden odcinek ok 150 m. nie bê-
dzie wyremontowany dlatego, ¿e sprzeciwi³ siê temu w³aœci-
ciel terenu czyli M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy. Pisze-
my o tym wy³¹cznie w celu poinformowania mieszkañców, by
nie zdziwili siê, ¿e na pewnym odcinku alejki parkowe nie bêd¹
zmodernizowane, z ró¿nych przyczyn, nie do koñca zrozumia-
³ych dla nas - stwierdza Rados³aw G. Osta³kiewicz - tak samo,
jak w przypadku Zarz¹du Dróg Powiatowych, który nie zgodzi³
siê na remont mostku przy chodniku na ul. Wapienickiej, za-
tem zostanie coœ, co przypomina mostek, ale z pewnoœci¹ nim
nie jest. Szkoda, bo fundusze na te cele by³y - dodaje Osta³-
kiewicz.

Ostatnim etapem modernizacji bêdzie brukowanie drogi do-
jazdowej do budynku amfiteatru oraz miasteczka gastronomicz-
nego, tym samym skoñczy siê b³oto i swoisty tor przeszkód. Przy-
pomnijmy, ¿e koszt ca³ego projektu to blisko 4 mln. z³, czêœæ par-
kowa -ok 2 mln.z³., dofinansowanie z Unii Europejskiej- 85%.
Ca³a inwestycja powinna zakoñczyæ siê do koñca roku.

Warto wiedzieæ, ¿e aleje parkowe s¹ odbudowywane wedle
dawnych traktów, istniej¹cych w Jaworzu w XIX w.

M³odzi dla Jaworza
M³odzie¿owa Rada Gminy by³a pomys³em zg³oszonym przez

wójta podczas kampanii wyborczej, jako pomys³ zaktywizowania
m³odych ludzi, jak i wychowania nowych liderów. Nie ma co kryæ,
czeœæ radnych jest w wieku dojrza³ym, zatem najwy¿sza pora
uczyæ m³odych ludzi od wczesnych lat zasad demokracji. To po-
mys³ ciekawy, ma³o kosztowny, a przynosz¹cy ogromne korzyœci
wychowawcze i spo³eczne. MRG bêdzie funkcjonowaæ podob-
nie, jak Rada Gminy Jaworze, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e m³odzie-
¿owa rada jest tylko organem konsultacyjnym, bez prawnej mocy
komisji, jednak umocowanie w ustawie jest, poniewa¿ powo³uje
siê j¹ na podstawie ustawy samorz¹dowej.

Zatem MRG sk³adaæ siê bêdzie z 15-stu radnych wybieranych
w dwóch szko³ach - w gimnazjum i szkole podstawowej. Z pod-
stawówki bêd¹ wybierani radni w klasie szóstej, ale wybraæ bêd¹
mogli pi¹toklasiœci czyli prawo bierne wyborcze przys³uguje tylko
szóstoklasistom, a czynne uczniom pi¹tej i szóstej klasy. Wiado-
mo, ¿e kwestie wiekowe maj¹ spore znaczenie. Natomiast wiêk-
sza czeœæ rady bêdzie siê sk³adaæ z gimnazjalistów, wybieranych
w klasach pierwszych, drugich i trzecich. Dzia³aæ rada bêdzie
bardzo podobnie, jak ta doros³a czyli kampania wyborcza, wybo-
ry i akt œlubowania radnego juniora. Spoœród pierwszoklasistów
wybieraj¹ tylko pierwsze kolasy i relatywnie tak samo w przypad-
ku klas drugich i trzecich, chodzi o to, ¿e m³odzi ludzie znaj¹ siê
dobrze i ich opinia mo¿e byæ wiarygodna. Kadencja trwa dwa
lata, statut MRG okreœla zasady rejestracji list, prowadzenia kam-
panii wyborczej, stanowienie komisji i przeprowadzenia wybo-
rów. To wszystko bêdzie organizowa³ samorz¹d szkolny w³¹cznie
z dyrektorami szkó³. Urz¹d gminy zapewnia czêœæ administra-
cyjn¹, natomiast ca³a odpowiedzialnoœæ - nazwijmy j¹ polityczna
- spoczywa na m³odych ludziach. Opiekunem rady bêdzie Prze-
wodnicz¹cy Komisji Samorz¹du i Spraw Lokalnych, nad ca³o-
œci¹ czuwaæ bêdzie Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze, a wójt
zapewni warunki niezbêdne do funkcjonowania rady. Nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e statut przewiduje i takie sytuacje, kiedy ktoœ nie bê-
dzie móg³ byæ wybrany, albo starci mandat - je¿eli zostanie ucznio-
wi wymierzona kara dyscyplinarna w szkole, zostanie zawieszo-
ny w obowi¹zkach ucznia lub bêdzie wobec niego wszczête po-
stêpowanie w sprawie nieletnich lub inne postêpowanie karne.
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Równie¿ straci mandat jeœli wyprowadzi siê z Jaworza lub zmie-
ni szko³ê, poniewa¿ nie bêdzie wówczas reprezentowaæ inte-
resów gminy - uszczegó³awia Rados³aw G. Osta³kiewicz. Za-
dania m³odych radnych to przede wszystkim opiniowanie
wszystkich spraw m³odzie¿owych, inicjowanie ró¿nych dzia-
³añ, podpowiadanie wójtowi, co nale¿a³oby zrobiæ-oczywiœcie
w miarê mo¿liwoœci.

M³odzi ludzie ludzie bêd¹ musieli nauczyæ siê, ¿e nawet kre-
atywnoœæ i pomys³owoœæ musz¹ byæ osadzone w realiach. Jeœli
chodzi o strukturê rady, ta równie¿ jest okreœlona. Zatem bêdzie
prezydium - przewodnicz¹cy - wybierany samodzielnie - wraz z
zastêpcami oraz komisje.

Poza tym cz³onkowie rady - o ile uzyskaj¹ takie pe³nomocnic-
twa od MRG - bêdê mogli zabieraæ g³os w imieniu rady na se-
sjach RG i uczestniczyæ w obradach komisji RG.

Chcemy, aby ta wspó³praca by³a owocna, zaœ sesje M³odzie¿o-
wej Rady Gminy powinny siê odbywaæ raz na kwarta³. Je¿eli
wszystko zostanie pozytywnie zaopiniowane przez organ nadzo-
ru prawnego, to mamy nadziejê, ¿e we wrzeœniu zostan¹ zorga-
nizowane wybory, a rada bêdzie powo³ana w paŸdzierniku. Chce-
my, aby wybory odbywa³y siê wy³¹cznie w roku szkolnym, wiado-
mo, ¿e MRG nie bêdzie obradowaæ w czasie wakacji. Myœlê, ¿e
to bardzo dobry pomys³ na zaanga¿owanie m³odych ludzi i wkrê-
cenie ich w ¿ycie kulturalne i spo³eczne gminy - dodaje Osta³kie-
wicz.

Marnotrawstwo czy przemyœlane dzia³anie?
Czêsto zastanawiamy siê czy dane przedsiêwziêcia gminne nie

s¹ zwyczajnie marnotrawieniem pieniêdzy bud¿etowych. Widz¹c,
¿e najpierw zatoka autobusowa przy gimnazjum w Jaworzu za-
sta³a wyremontowana, a potem rozkopana pod kanalizacjê, mo¿-
na mieæ ró¿ne skojarzenia.

Poza tym utrudnienia komunikacyjne przyprawiaj¹ niejednego
zmotoryzowanego o gwa³towny wzrost ciœnienia czy palpitacjê
serca.

Zatem zwróciliœmy siê do Rados³awa G. Osta³kiewicza o wyja-
œnienie w¹tpliwoœci.

Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e zatoka autobusowa zosta³a wrêcz
zrujnowana, ale zapewniam, ¿e ¿adna kostka brukowa stamt¹d
nie zniknê³a i nie zosta³a zniszczona. Pamiêtaæ nale¿y, i¿ w tam-
tym rejonie by³o prowadzonych sporo prac podziemnych m.in
wyregulowany zosta³ przepust.

Je¿eli w ramach inwestycji budujemy kanalizacjê i po niej od-
budowujemy drogê, to nie mia³oby sensu ponowne rozkopywa-
nie drogi, by prze³o¿yæ biegn¹cy tam kabel teletechniczny czy
regulowaæ przepust. Najpierw buduje siê chodniki, a póŸniej do
nich drogê, kolejnoœæ jest tu jak najbardziej uzasadniona, zgod-
na ze sztuk¹ budowlan¹. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e kanalizacja to
wy³¹cznie budowa kolektora g³ównego i tylko przy tej inwestycji
odnawiane s¹ drogi. My mo¿emy trakty odtwarzaæ, nie mo¿emy
budowaæ nowych - nawet w ramach inwestycji kanalizacyjnych-
zaœ rzeczon¹ zatokê autobusow¹ mo¿emy odnowiæ.

Kanalizacja ma to do siebie, ¿e budowana jest w drogach, za-
tem trakt trzeba naruszyæ, a wraz z tym pojawiaj¹ siê utrudnienia
komunikacyjne. Zatem asfalt ju¿ powinien byæ na Wapienickiej
po³o¿ony, jednak inwestycja kanalizacyjna bynajmniej nie bêdzie
zakoñczona na tym trakcie, poniewa¿ w ramach drugiego etapu
ulica nadal bêdzie zgrzytem komunikacyjnym. Utrudnienia dro-
gowe z pewnoœci¹ bêd¹ nêkaæ mieszkañców Jaworza i podró¿u-
j¹cych przez gminê do 2013 roku. Realizowana inwestycja warta
jest ponad 30 mln. z³ i dlatego wymaga czasu i cierpliwoœci.

Przy wspó³pracy z policj¹, firmy wykonuj¹ce zadanie s¹ dyscy-
plinowane i nadzorowane tak, by objazdy by³y bardziej bezpiecz-
ne i mniej mêcz¹ce dla zmotoryzowanych.

W Jaworzu dot¹d nie by³o inwestycji na tak¹ skalê i prawdopo-
dobnie nie bêdzie w przysz³oœci, uczymy siê na b³êdach i wyci¹-
gamy wnioski. Poza tym na bie¿¹co reagujemy na informacje od
mieszkañców.                             Przygotowa³a: Agata Jêdrysko

Foto: Piotr Filipkowski
Foto: stan z lipca 2011

Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ja-
worzu informuje, i¿ od 01 wrzeœnia do 31 paŸdziernika
2011r. Oœrodek bêdzie czynny w godz. 7:00 do 16:00.

Wnioski o zasi³ek rodzinny na nowy okres zasi³kowy
2011/2012 przyjmowane s¹ w siedzibie Gminnego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu przy ul. Zdrojowej 85.
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z do-
kumentami w dniach od 1 do 30 wrzeœnia – ustalenie
prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ
przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do 30 listo-
pada 2011r. W przypadku z³o¿enia wniosku wraz z doku-
mentami od 1 paŸdziernika do 30 listopada – ustalenie
prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ
przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje w najbli¿-
szym mo¿liwym terminie, jednak nie póŸniej ni¿ do 31 grud-
nia 2011r.

Zaœwiadczenie szko³y w przypadku uczêszczania dziecka
do szko³y ponadgimnazjalnej nale¿y sk³adaæ do 10 wrze-
œnia 2011r.

Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu ali-
mentacyjnego na nowy okres œwiadczeniowy s¹ przyjmo-
wane od 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
œwiadczeniowy z³o¿y wniosek wraz z dokumentami do 31
sierpnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimen-
tacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za mie-
si¹c paŸdziernik nastêpuje do 31 paŸdziernika 2011r. W przy-
padku z³o¿enia wniosku wraz z dokumentami w okresie
od 1 wrzeœnia do 31 paŸdziernika, ustalenie prawa do
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata œwiad-
czeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paŸdziernik nastêpuje do
30 listopada 2011r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê do 15 wrzeœnia danego roku szkolnego, w przypadku
s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kole-
giów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo-
³ecznych - do 15 paŸdziernika danego roku szkolnego w
siedzibie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jawo-
rzu przy ul. Zdrojowej 85.

KOMUNIKAT
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

wiêcej o pracy GOPS
na stronie 28
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Uwag kilka w tematyce wyborczej

Na obszarze Gminy Jaworze funkcjonuj¹ trzy komisje
wyborcze obs³uguj¹ce wyborców zamieszka³ych w Jawo-
rzu. Wszystkie trzy komisje maj¹ swoje siedziby w Szkole
Podstawowej im. M. D¹browskiej.

Pamiêtaæ nale¿y ¿e lokal do obs³ugi wyborców z Obwodu
G³osowania o nr-rze 3 nie jest dostosowany do potrzeb osób
niepe³nosprawnych.

Wyborca niepe³nosprawny mo¿e g³osowaæ w wybranym
przez siebie obwodzie g³osowania dostosowanym do potrzeb
osób niepe³nosprawnych na obszarze gminy, w której stale
zamieszkuje.

W tym celu powinien on z³o¿yæ wniosek o dopisanie do spi-
su wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek sk³ada siê w
urzêdzie gminy najpóŸniej w pi¹tym (5) dniu przed dniem wy-
borów. Wniosek do pobrania w siedzibie Urzêdu.

Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie
g³osowania zostanie z urzêdu skreœlony ze spisu w obwodzie
w³aœciwym dla miejsca sta³ego zamieszkania.

Wyborca mo¿e g³osowaæ przez pe³nomocnika.
Prawo do ustanowienia pe³nomocnika do

g³osowania maj¹:
Wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym

lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawno-
œci, a tak¿e wyborcy posiadaj¹cy równoczeœnie
orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1. ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, ustalone
na podstawie art.12 ust.2 i niezdolnoœci do
samodzielnej egzystencji, ustalone na pod-
stawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych;
2. niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji,
ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy
wymienionej w pkt.1;
3. ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, ustalone na
podstawie art.12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt.1;
4. orzeczenie o zaliczeniu do I grypy inwalidów,
5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak¿e osoby o sta³ej lub d³ugotrwa³ej nie-
zdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny
Wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowa-
nia ukoñcz¹ 75 lat.

Pe³nomocnikiem mo¿e byæ osoba: wpisana do
rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielaj¹-
cy pe³nomocnictwa do g³osowania lub osoba posia-
daj¹ca zaœwiadczenie o prawie do g³osowania.

Pe³nomocnikiem nie mo¿e byæ osoba wcho-
dz¹ca w sk³ad komisji obwodowej w³aœciwej dla
obwodu g³osowania osoby udzielaj¹cej pe³nomoc-
nictwa do g³osowania, a tak¿e mê¿owie zaufania,
jak równie¿ kandydaci na pos³ów i senatorów.

Pe³nomocnictwo do g³osowania mo¿na przy-
j¹æ tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, je-
¿eli co najmniej jedn¹ z nich jest wstêpny (ojciec,
matka, dziadek, babka, itd.), zstêpny (syn, córka,
wnuk, wnuczka, itd.) ma³¿onek, brat, siostra lub
osoba pozostaj¹ca w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli w stosunku do pe³nomocnika.

Pe³nomocnictwa do g³osowania udziela siê przed wójtem lub
innym pracownikiem urzêdu gminy upowa¿nionym przez wójta
do sporz¹dzenia aktów pe³nomocnictwa do g³osowania.

W celu sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa wyborca udzie-
laj¹cy pe³nomocnictwa sk³ada wniosek do wójta gminy, w któ-
rej jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki nale¿y
z³o¿yæ najpóŸniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

Wzory dokumentów w tej materii w za³¹czeniu.
Co do szczegó³ów - w tematyce wyborczej - zapraszamy

tak¿e na stronê internetow¹ Urzêdu Gminy Jaworze po ofi-
cjalnym og³oszeniu przez Prezydenta RP daty wyborów.

Stosowne dokumenty mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu
Gminy Jaworze s¹ dostêpne w pok. 106 (I piêtro) w godzinach
pracy tut. Urzêdu. Tam te¿ za³atwimy wszelkie formalnoœci zwi¹-
zane z wyborami np. pe³nomocnictwa do g³osowania.

Ka¿dy wyborca – winien pamiêtaæ – ¿e przed przyst¹pie-
niem do g³osowania okazuje obwodowej komisji wyborczej
swój dowód osobisty lub inny dokument to¿samoœci z foto-
grafi¹.
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Komunikat Lokalnej Grupy Dzia³ania
ZIEMIA BIELSKA

Zapraszamy do udzia³u w konkursie wiedzy o Lokalnej
Grupie Dzia³ania Ziemia Bielska podczas Jaworzañskie-
go Wrzeœnia 2011r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemia Bielska po-
wsta³o ze wspólnej inicjatywy oddolnej 3 sektorów: publicznego
(gminy obszaru Powiatu Bielskiego, Powiat Bielski), spo³eczne-
go (organizacje pozarz¹dowe, osoby fizyczne) oraz gospodar-
czego (przedsiêbiorcy) i funkcjonuje w ramach OSI 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r.

Swoim zasiêgiem obejmuje 8 gmin Powiatu Bielskiego: Bestwi-
na, Jasienica, Jaworze, Kozy, Por¹bka, Wilamowice, Wilkowice
oraz so³ectwa Czechowic Dziedzic (Bronów, Zabrzeg, Ligota).

Zadaniem LGD jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
m.in. przez og³aszanie konkursów  i prowadzenie naboru wnio-
sków z dzia³añ: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”,
„Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”, „Ma³e pro-

Informacja
POWIATOWEGO INSPEKTORATU
WETERYNARII W BIELSKU-BIA£EJ

Lato 2011 w pe³ni. Doskona³oœæ wakacyjnej pogody zachêca
nas do d³ugich spacerów.

W upalne dni szczególn¹ popularnoœci¹ cieszy siê wypoczy-
nek w cieniu górskiego lasu.  Niew¹tpliwie nale¿y korzystaæ ze
sprzyjaj¹cej pogody i cieszyæ siê aktywnym wypoczynkiem.

Aby jednak radosne chwile spêdzone na ³onie przyrody nie prze-
rodzi³y siê w koszmar oraz aby nie przysporzyæ sobie  niepo-
trzebnych problemów nale¿y unikaæ pewnych sytuacji i pamiêtaæ
o wa¿nych wymaganiach.  Poni¿ej przedstawiam wybrane pro-
blematyczne sytuacje w relacji cz³owiek-zwierzê.

Spotkanie z m³odym dzikim zwierzêciem.
Mimo tego, ¿e pozostawiona bez opieki m³oda sarenka wzbu-

dza w nas instynkt opiekuñczy, pamiêtajmy, ¿e dzikie zwierzê
nale¿y pozostawiæ naturze. Matka z pewnoœci¹ nie porzuci³a po-
tomka, tylko oddali³a siê od niego na jakiœ czas. Gdy jednak po
powrocie wyczuje na swym dziecku zapach cz³owieka, z pewno-
œci¹ porzuci malucha i nie zbli¿y siê do niego, co mo¿e skazaæ
go na niechybn¹ œmieræ.

Rozwa¿aj¹c chêæ przygarniêcia ma³ego leœnego pupila nale¿y
liczyæ siê z konsekwencjami, jakie to za sob¹ niesie. Przetrzymy-
wanie zwierz¹t dzikich bez stosownego zezwolenia jest  zagro¿o-
ne kar¹ grzywny.

Wychowywane przy cz³owieku dzikie zwierzê mo¿e w pewnym
okresie swojego ¿ycia staæ siê niebezpieczne dla opiekunów.
Sytuacje takie zdarza³y siê w przypadku utrzymywania m³odych
koz³ów (samców sarny). Dojrzewaj¹cy kozio³ek mo¿e staæ  siê
agresywny szczególnie w stosunku do kobiet w okresie menstru-
acji. Mo¿e je zaatakowaæ i dotkliwie poraniæ.

Spotkanie z jakimkolwiek dzikim zwierzêciem, do którego da
siê podejœæ.

P³ochliwoœæ i chêæ ucieczki przed cz³owiekiem s¹ naturalnymi
objawami charakterystycznymi dla zdrowych dzikich zwierz¹t.
Jeœli zatem napotykamy zwierzê, które przed nami nie ucieka a
wrêcz podchodzi do cz³owieka, z ca³¹ pewnoœci¹ nie nale¿y go
dotykaæ. Naturalnego przed cz³owiekiem strachu nie odczuwaj¹

jekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”; ich ocena, wybór do realiza-
cji, a tak¿e prowadzenie dzia³alnoœci promocyjno-informacyj-
nej oraz realizacja projektów wspó³pracy na poziomie regio-
nalnym i miêdzynarodowym.

Dzia³alnoœæ LGD ma przyczyniæ siê do poprawy jakoœci ¿ycia,
aktywizacji mieszkañców i powstawania nowych miejsc pracy
na obszarze swojego dzia³ania.

W dniu 4 wrzeœnia 2011r. podczas Jaworzañskiego Wrze-
œnia odbêdzie siê konkurs wiedzy o naszym Stowarzyszeniu.
Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody, jakimi bêd¹ wy-
sokiej klasy sprzêty RTV i AGD.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pañstwa na nasze sto-
isko, celem odebrania kart konkursowych oraz materia³ów pro-
mocyjnych, w których bêdzie mo¿na znaleŸæ odpowiedzi na
pytania zawarte w kartach.

Na naszym stoisku bêdziecie Pañstwo mogli równie¿ bez-
p³atne otrzymaæ materia³y promuj¹ce gminy wchodz¹ce w sk³ad
naszego Stowarzyszenia (mapy, widokówki, ksi¹¿ki, foldery,
p³yty DVD, d³ugopisy, itp.)                Serdecznie zapraszamy

zwierzêta oswojone (a nie mo¿emy mieæ pewnoœci, ¿e z takim
w³aœnie mamy do czynienia) oraz chore. GroŸn¹ chorob¹, która
w szczególnoœci mo¿e manifestowaæ siê u zwierz¹t brakiem lêku
przed ludŸmi, jest wœcieklizna.

Dzikich s³abych lub rannych zwierz¹t nie nale¿y dotykaæ. Bez-
piecznie jest wezwaæ odpowiednie s³u¿by, które w sposób profesjo-
nalny zajm¹ siê zwierzêciem. Absolutnie nie wolno takich zwierz¹t
zabieraæ do domu. Najczêœciej zwierzê po wypadku komunikacyj-
nym jest w szoku, wówczas mo¿e dojœæ do pogryzienia cz³owieka
próbuj¹cego mu pomóc. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dzieje siê tak nie tylko
z dzikimi zwierzêtami, ale nawet naszymi domowymi pupilami.

Wycieczki i podró¿e ze zwierzêtami towarzysz¹cymi.
Posiadacze psów musz¹ pamiêtaæ o obowi¹zkowym szcze-

pieniu przeciwko wœciekliŸnie. Szczególnie psy mi³oœników gór-
skich leœnych wycieczek oraz myœliwych powinny byæ poddawa-
ne regularnym szczepieniom, gdy¿ s¹ nara¿one na kontakt z dzi-
kimi zwierzêtami o nieznanym statusie zdrowotnym. Mimo braku
obowi¹zku szczepienia kotów przeciwko wœciekliŸnie, nale¿y za-
dbaæ o zabezpieczenie przed wœcieklizn¹ szczególnie wychodz¹-
ce koty. Dotyczy to tak¿e zwierz¹t miejskich. Kot wychodz¹cy
czêsto wdaje siê w bójki z innymi kotami, kunami i szczurami,
przez co staje siê nara¿ony na zaka¿enie ró¿nymi groŸnymi cho-
robami (w tym tak¿e wœcieklizn¹).

Przed podró¿¹ zagraniczn¹ nale¿y zorientowaæ siê, jakie do-
kumenty zwierzêcia towarzysz¹cego s¹ wymagane w danym kraju
docelowym lub tranzytowym. Wymagania stawiane przez dane
pañstwo nale¿y poznaæ ju¿ na etapie planowania podró¿y, bo w
niektórych przypadkach procedura uzyskiwania niezbêdnych do-
kumentów rozpoczyna siê ponad pó³ roku przed wyjazdem.

Podró¿uj¹c z psem autem, nale¿y pamiêtaæ by podczas posto-
ju nie zostawiaæ zwierzêcia w zamkniêtym samochodzie. W upalne
dni ju¿ po krótkim czasie mo¿e przez to dojœæ u psa do udaru
cieplnego, który czêsto koñczy siê œmierci¹.

Pogryzienie cz³owieka przez zwierzê.
W przypadku pogryzienia cz³owieka przez zwierzê - sprawca

pogryzienia powinien byæ doprowadzony do lekarza weterynarii.
Zawsze nale¿y d¹¿yæ do ustalenia to¿samoœci w³aœciciela zwie-
rzêcia. Jeœli do pogryzienia dojdzie np. w parku czy lesie, nale¿y
spisaæ dane w³aœciciela zwierzêcia. Bez nich nie ma mo¿liwoœci
dotarcia do zwierzêcia i ustalenia jego statusu zdrowotnego. Je-
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œli nie mo¿na jednoznacznie wykluczyæ podejrzenia wœcieklizny
u zwierzêcia, które pogryz³o cz³owieka konieczne bywa poddanie
ofiary pogryzienia szczepieniu przeciwko wœciekliŸnie.

Zwierzêta porzucone lub utrzymywane w z³ych warunkach.
Wakacje to okres, w którym nieodpowiedzialni w³aœciciele czwo-

ronogów masowo porzucaj¹ swoje zwierzêta. Jeœli spotkamy b³¹-
kaj¹ce siê bezdomne zwierzê, nale¿y powiadomiæ o fakcie schroni-
sko dla bezdomnych zwierz¹t lub w³aœciwy terytorialnie Urz¹d Gmi-
ny. Z ca³¹ pewnoœci¹ zwierzêciu lepiej bêdzie w schronisku ni¿ wte-
dy, gdy b³¹ka siê przepêdzane, wylêknione, g³odne i spragnione.

Zgodnie z ustaw¹ o ochronie zwierz¹t, porzucanie zwierzêcia,
a w szczególnoœci psa lub kota, przez w³aœciciela jest znêcaniem
siê nad zwierzêciem, a osoba dopuszczaj¹ca siê tego czynu pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci do roku.

O ka¿dym przypadku znêcania siê nad zwierzêciem towarzy-
sz¹cym lub gospodarskim mo¿na powiadomiæ Policjê, lekarza
weterynarii lub bezpoœrednio Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Bielsku-Bia³ej. Pamiêtajmy, ¿e utrzymywanie zwierzêcia bez
dostêpu do wody i pokarmu, zw³aszcza w upalne dni, jest przeja-
wem okrucieñstwa i zachowaniem niegodnym cz³owieka.

XXV Jaworzañski Wrzesieñ 3-4 wrzeœnia 2011
Informacja: Ramowy program Jaworzañskiego Wrzeœnia po-

dajemy na ostatniej stronie Echa Jaworza. Szczegó³y i ewentu-
alne zmiany godzin bêd¹ podane na plakatach.

Przy tej okazji zapraszamy na imprezy towarzysz¹ce – jak ak-
cjê krwiodawstwa  w dniu 3 wrzeœnia organizowan¹  przez Klub
Krwiodawców dzia³aj¹cy przy jaworzañskiej OSP - szczegó³y na
stronie 19 Echa Jaworza.

To tak¿e  ciesz¹ca siê du¿ym zainteresowaniem Wystawa Ptac-
twa Ozdobnego i Zwierz¹t Futerkowych organizowana przez
Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców Drobnego Inwentarza, która bê-
dzie udostêpniona zwiedzaj¹cym w dniu do¿ynek gminnych tj w
niedzielê 4 wrzeœnia w tradycyjnym ju¿ miejscu za amfiteatrem.
Otwarcie ekspozycji nast¹pi o godzinie 9.00 i wystawa bêdzie ju¿
czynna, a¿ do godzin popo³udniowych. Dochód z wystawy bê-
dzie przeznaczony na cele statutowe zwi¹zku hodowców.

Z kolei w przeddzieñ Jaworzañskiego Wrzeœnia, w pi¹tek 2
wrzeœnia UG Jaworze organizuje festyn z okazji 20 lecia po-
wo³ania samodzielnej Gminy Jaworze. Informacja tak¿e jest
na ostatniej stronie Echa Jaworza.    Oœrodek Promocji Gminy

 i Urz¹d Gminy Jaworze

Bank Spó³dzielczy w nowej siedzibie

Dzieñ 16 lipca to kolejna wa¿na data dla jaworzan- oficjalne
otwarcie nowej siedziby  Banku Spó³dzielczego wraz z pierwszym
w Jaworzu – i tak d³ugo oczekiwanym – bankomatem. Przyby-
³ych na to uroczyste spotkanie goœci przywita³ przewodnicz¹cy
rady nadzorczej BS w Jasienicy Stanis³aw Rajba oraz prezes
banku Jolanta Polak. W tym wa¿kim wydarzeniu oprócz cz³on-
ków zarz¹du i Rady Nadzorczej Banku Spó³dzielczego w Jasieni-
cy uczestniczyli przedstawiciele samorz¹dów gmin Jaworze i
Jasienica  na czele z wójtami: Zdzis³awem Bylokiem i Januszem
Pierzyn¹. Ponadto Œl¹ski Urz¹d Marsza³kowski reprezentowa³
Rudolf Galocz. Na otwarcie przybyli równie¿ proboszczowie ja-
worzañskich parafii: ks Adam Gramatyka (parafia katolicka) i ks
Andrzej Krzykowski (parafia ewangelicko-augsburska). Nie za-
brak³o równie¿ reprezentantów BPS z Katowic, jak i architektów
oraz wykonawców obiektu – przedstawicieli firm realizuj¹cych tê
inwestycjê, a tak¿e autorów witra¿u nad wejœciem do banku z
pracowni witra¿u w Krakowie oraz Jerzego Kukli – pe³nomocnika
banku ds. inwestycji.

Jak powiedzia³ przewodnicz¹cy  Stanis³aw Rajba - Jaworze w³a-
œciwie nigdy nie by³o pozbawione obs³ugi bankowej. Tyle, ¿e do-
piero w tym roku uda³o siê przenieœæ placówkê BS do w³asnej-
nowej - siedziby przy ul. Zdrojowej, po s¹siedzku z Urzêdem
Gminy Jaworze. Bank rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w nowym obiekcie
ju¿ w czerwcu br, jednak jeszcze przysz³o czekaæ na zamontowa-
nie bankomatu (pierwszego w Jaworzu), st¹d te¿ i sama uroczy-
stoœæ otwarcia placówki odby³a siê 16 lipca. Idea wybudowania
nowego obiektu by³a rozwa¿ana na posiedzeniu rady nadzorczej
w sierpniu 2007 roku i wówczas podjêto decyzjê o nabyciu nieru-
chomoœci w Jaworzu, przeznaczonej na budowê tego¿ obiektu.
Uchwa³ê podjê³a rada nadzorcza poprzedniej kadencji, pod prze-
wodnictwem Józefa Szczypki.

Rada nadzorcza mog³a podj¹æ tak¹ uchwa³ê dziêki zaanga¿o-
waniu cz³onka zarz¹du BS w Jasienicy Rudolfa Galocza, który
pomóg³ znaleŸæ dzia³kê i sfinalizowaæ formalnoœci zwi¹zane z jej
zakupem pod budowê banku. Bank zakupi³ tê parcelê ju¿ we wrze-
œniu 2007 roku. 27 marca 2008 roku na dorocznym zebraniu
przedstawicieli banku podjêto decyzjê o rozpoczêciu budowy filii

banku w Jaworzu. W tym miejscu s³owa podziêkowania za pod-
jêcie tych decyzji przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej BS Stani-
s³aw Rajba z³o¿y³ na rêce przedstawicieli banku, udzia³owców i
zarz¹du wraz z cz³onkami rady nadzorczej. W trakcie realizacji
projektu architektonicznego ¿ywieckiej firmy, pojawi³a siê kon-
cepcja wykonania nad wejœciem do obiektu ozdobnego nowo-
czesnego witra¿u. Czêœæ budynku jest wynajmowana przez fir-
my prywatne. Oto garœæ informacji o samej spó³dzielczoœci ban-
kowej oraz jej historii w kontekœcie Jaworza i Jasienicy:

Spó³dzielczoœæ oszczêdnoœciowo- po¿yczkowa jest najstarsz¹
ga³êzi¹ spó³dzielczoœci w Polsce. Prekursorami polskiej spó³dziel-
czoœci oszczêdnoœciowo - po¿yczkowej byli:

w zaborze pruskim (na terenie Wielkopolski) – Karol Marcin-
kowski, ksi¹dz Augustyn Szamarzewski i ksi¹dz Piotr Wawrzy-
niak, w zaborze austriackim - dr Franciszek Stefczyk, w zaborze
rosyjskim – Edward Abramowski.

Za pierwsz¹ polsk¹ spó³dzielniê oszczêdnoœciowo - kredytow¹
uwa¿a siê za³o¿one przed 1861 r. Towarzystwo Po¿yczkowe dla
Przemys³owców m. Poznania. Do najstarszych spó³dzielni nale¿¹
za³o¿one w rok póŸniej Towarzystwo Po¿yczkowe w Brodnicy i
Go³ubiu, dzia³aj¹ce obecnie, jako banki spó³dzielcze.

Mimo wielu form organizacyjnych i ró¿nych zasad dzia³alnoœci
w poszczególnych zaborach, wszystkie spó³dzielnie oszczêdno-
œciowo- po¿yczkowe ³¹czy³ jeden cel - integrowanie wysi³ków na
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zasadach samopomocy w walce z lichw¹ oraz utrzymanie pol-
skiego stanu posiadania.

Spó³dzielnie oszczêdnoœciowo-po¿yczkowe oprócz dzia³alno-
œci ekonomicznej prowadzi³y równie¿ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ i
uœwiadamiaj¹c¹, maj¹c¹ na celu obronê polskoœci i przeciwdzia-
³anie wynarodowieniu.

W zaborze austriackim tworzone by³y towarzystwa zaliczkowe
oraz spó³ki oszczêdnoœci i po¿yczek. By³y one ma³ymi, lokalnymi
instytucjami tzw. dobrego kredytu i zrzesza³y g³ównie rolników.
Pierwsze towarzystwo zaliczkowe zosta³o za³o¿one w 1864 r. w
Brze¿anach, a nastêpne w 1869 r. w Krakowie. Wzmo¿ony ruch
za³o¿ycielski tych towarzystw datuje siê od zorganizowania we
Lwowie w 1874r. Zwi¹zku Stowarzyszeñ Zarobkowych i Gospo-
darczych. Ma³orolnym ch³opom galicyjskim potrzebny by³ tani kre-
dyt, a taki mog³y zapewniæ tylko spó³dzielnie niewielkie, opieraj¹-
ce siê na spo³ecznej pracy zarz¹du, a wiêc o niskich kosztach
w³asnych oraz stosuj¹ce uproszczony tryb za³atwiania formalno-
œci. Rolê takich kas spe³nia³y spó³ki oszczêdnoœci i po¿yczek typu
Raiffeisena, których zak³adanie rozpoczêto w 1890 roku. Patro-
nowa³ im zas³u¿ony dzia³acz spó³dzielczy Franciszek Stefczyk.
Pierwsz¹ kasê tego typu za³o¿y³ F. Stefczyk w Czernichowie. Za-
sady modelowe spó³dzielni oszczêdnoœciowo-po¿yczkowych pro-
pagowane przez Franciszka Stefczyka zosta³y ustalone na pod-
stawie teorii i doœwiadczeñ F.W. Raiffeisena, ale ich przeniesie-
nie na wieœ galicyjsk¹ wymaga³o licznych zabiegów adaptacyj-
nych. (Ÿród³o: http://www.grupabps.pl/)

Jeœli zaœ idzie o Bank Spó³dzielczy w Jasienicy  to warto przy-
pomnieæ, i¿ 16 paŸdziernika 2004 roku obchodzi³ jubileusz stule-
cia dzia³alnoœci. Tak wiêc w tym roku bank bêdzie œwiêtowa³ 107
urodziny. Bank Spó³dzielczy w Jasienicy jest spadkobierc¹ kas
spó³dzielczych Raiffeisena. Pierwsza powsta³a w 1904 roku z ini-
cjatywy polskiego dzia³acza narodowego, a zarazem ksiêdza
ewangelickiego  Paw³a Wa³acha. Druga to kasa spó³dzielcza, która
rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1907 roku z inicjatywy katolików i ks.
Józefa Adamusa (proboszcza katolickiego w Jaworzu) oraz Jana
Boziewicza - aptekarza z Jaworza. W okresie okupacji polskie
kasy spó³dzielcze zosta³y zlikwidowane. Po II Wojnie Œwiatowej
Polska Kasa Spó³dzielcza wznowi³a dzia³alnoœæ. W wyniku zmian
ustrojowych instytucje te utraci³y sw¹ samodzielnoœæ. Spó³dziel-
czoœæ odrodzi³a siê po 1956 roku. Wówczas w Jaworzu instytu-
cja ta dzia³a³a pod nazw¹ Kasa Spó³dzielcza, w 1965 roku kasê
przemianowano na Bank Spó³dzielczy. Ten dzia³a³ w budynku
dzisiejszego Urzêdu Gminy. W 1966 roku zakupiono nierucho-
moœæ przy dworcu PKP Jaworze-Jasienica, dok¹d przeniesiono
siedzibê banku. W 1973 roku nast¹pi³a zmiana nazwy na „Bank
Spó³dzielczy w  Jasienicy” i pod t¹ nazw¹ funkcjonuje on do dzi-
siaj, jedyna zmiana to wybudowanie nowej siedziby. Odt¹d w
Jaworzu dzia³a³ w wynajmowanych pomieszczeniach punkt kasy
banku. Tak by³o do II po³owy czerwca 2011 roku, kiedy to bank,
którego pocz¹tki i d³uga historia zwi¹zane s¹ z Jaworzem, po-
nownie zyska³ nale¿ne mu miejsce w gminie. Jak w swoim prze-
mówieniu podkreœli³a prezes banku Jolanta Polak - du¿e zas³ugi
dla banku spó³dzielczego odda³ œp Jan Krzyszpieñ z Jaworza -
niestrudzony dzia³acz spo³eczny, który du¿e zas³ugi odda³ rów-
nie¿ w dzia³aniach na rzecz odzyskania samodzielnoœci przez
Jaworze. Okaza³a siedziba to oczywiœcie nie koniec zmian, jakie
przeszed³ bank spó³dzielczy w ostatnich latach. Dziœ banki spó³-
dzielcze musz¹ konkurowaæ z du¿ymi miêdzynarodowymi insty-
tucjami finansowymi, dlatego musz¹ mieæ ofertê i us³ugi na mia-
rê XXI wieku. W tym wypadku Bank Spó³dzielczy w Jasienicy
chyba nie ma siê czego wstydziæ.

Przygotowa³: P.Filipkowski

RAJD SAMOCHODOWY

Per³y motoryzacji pod „Jaworem”
13-17 lipca 2011r. Hotel Spa Jawor w Jaworzu goœci³ uczestników

34-go Miêdzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabyt-
kowych Motul 2011, bêd¹cego zarazem VIII Rund¹ Mistrzostw Pol-
ski Pojazdów Zabytkowych oraz rajdem FIVA typu A. W imprezie
wziê³o udzia³ ponad 70 za³óg z kraju i zagranicy, zatem wielbiciele
maszyn z dusz¹ przyjechali z Czech, S³owacji, Austrii, Niemiec i W³och.
Baz¹ rajdu kolejny raz by³ Hotel Jawor, zaœ uczestnicy mogli prezen-
towaæ swoje cacka nie tylko podczas parad w Bielsku-Bia³ej, ale i
podczas przejazdów urokliwymi trasami (w sumie 200 km) Beskidu
Œl¹skiego i ¯ywieckiego. Wœród najciekawszych pojazdów by³y mo-
dele z lat 20-tych i 30-tych XX wieku, jak i te  bardziej znane - porsche
czy mercedesy z lat 60-tych i 70-tych. Bez w¹tpienia ciekawostk¹ by³
praktycznie niespotykany trójko³owy pojazd „Trojan” – produkowany
w latach 1960-1965 (poni¿ej prezentujemy jego zdjêcie).

Zawodnicy przez trzy dni zmagali siê z zadaniami, testami,
próbami sportowymi przygotowanymi przez organizatora. Punk-
tem kulminacyjnym by³  konkurs elegancji, który odby³ siê w Biel-
sku-Bia³ej na placu Ratuszowym.

Celem Rajdu oprócz sportowej rywalizacji - próby zrêcznoœcio-
we i techniczne - jest promocja historii motoryzacji. Komandorem
rajdu by³ niestrudzony mi³oœnik motoryzacji - Jacek Balicki.

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze zadba³ o to, aby mi³oœnicy
czterech kó³ek nie tylko wspominali widoki Jaworza, ale mogli po-
znaæ folklor Œl¹ska Cieszyñskiego dziêki wystêpowi Zespo³u Re-
gionalnego „Jaworze”.                      Przygotowa³; P.Filipkowski
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GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

WAKACJE Z BOLKIEM I LOLKIEM

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i dobrej zabawy, kie-
ruj¹c siê tymi wskazówkami Gminna Biblioteka Publiczna w
Jaworzu zorganizowa³a Wakacyjne Warsztaty Biblioteczne
dla m³odych czytelników w grupie wiekowej obejmuj¹cej
szko³ê podstawow¹. Tematem przewodnim warsztatów by³y
przygody Bolka i Lolka, postaci z bajki rysunkowej opisane
w cyklu ksi¹¿ek „Podró¿e Bolka i Lolka” oraz „Przygody Bolka
i Lolka”.

 Na prze³omie czerwca i lipca dzieci bra³y udzia³ w zajê-
ciach bibliotecznych, które ka¿dego dnia rozpoczyna³y siê czy-
taniem jednej z przygód, a nastêpnie uczestnicy inspirowani
lektur¹ wykonywali ró¿ne prace plastyczne, rozwi¹zywali re-
busy, krzy¿ówki i zagadki. Po gimnastyce umys³u przycho-
dzi³ czas na zajêcia i zabawy sportowe. Tak wiêc mieliœmy
„przygodê z duchami”, czyli „spotkanie” z Bia³¹ Dam¹ na zam-
ku w Kórniku, poznaliœmy legendê o Lechu, który wybra³ za
swój symbol bia³ego or³a i za³o¿y³ gród Gniezno, urz¹dzili-
œmy równie¿ turniej rycerski. Dzieñ £amig³owy wype³ni³y za-
gadki dotycz¹ce postaci literackich i bajkowych oraz dru¿y-
nowe zawody internetowe w wyszukiwaniu informacji doty-
cz¹cych filmów z Bolkiem i Lolkiem, natomiast zabawa w
kalambury przerodzi³a siê w istny pokaz zdolnoœci aktorskich
i pantomimicznych. Dzieñ Sportu  to miêdzy innymi ulubiona
dyscyplina Bolka i Lolka , czyli pi³ka no¿na w  której to dziew-
czyny radzi³y sobie znakomicie. Poprawa kondycji przyda³a
siê uczestnikom, poniewa¿ nadszed³ czas na wielk¹ afry-
kañsk¹ przygodê „Safari Bolka i Lolka”. Afryka to niesamowi-
ty kontynent zamieszkiwany przez niezliczone gatunki zwie-
rz¹t o czym przekonali siê uczestnicy warsztatów tworz¹c
wielk¹ mapê na której umieszczali w³asnorêcznie wykonane
okazy afrykañskiej fauny i flory - niestety zaczê³o brakowaæ
na niej miejsca!

  Po tak intensywnym tygodniu warsztatów przysz³a pora na
niespodziankê w postaci wyjazdu do Studia Filmów Rysunko-
wych w Bielsku-Bia³ej.

  Historia bielskiego Studia siêga 1948 roku, w którym to po-
wsta³ pierwszy film „Czy to by³ sen?”, treœci¹ zwi¹zany z nie-
dawno zakoñczona wojn¹.

   Pierwszy film z Bolkiem i Lolkiem pojawia siê na ekranach
w 1963 roku, a seria przygód ma³ych bohaterów  króluje nie-
przerwanie przez 23 lata na antenie telewizji. Bolek i Lolek wy-
st¹pili w ponad 200 filmach. Warto przypomnieæ, i¿ w SFR zre-
alizowano równie¿ wiele innych filmów jak chocia¿by  „Reksio”,
„Pampalini ³owca zwierz¹t”, „Kangurek Hip-Hop”, lista tytu³ów
jest równie imponuj¹ca jak lista nagród które Studio otrzyma³o
za swoje produkcje.

Uczestnicy warsztatów zwiedzili Studio, poznali tajniki anima-
cji i proces powstawania filmów oraz obejrzeli w miejscowej sali
kinowej pokaz bajek. Wspólne zdjêcie z postaciami Bolka i Lolka
bêdzie mi³ym wspomnieniem tej bajkowo-filmowej przygody.

   Przyznajemy, i¿ by³y to pierwsze tego typu warsztaty orga-
nizowane przez nasz¹ placówkê i jak wszystko co nowe, budzi-

³y pewne obawy, lecz reakcje i opinie
uczestników przekroczy³y  nasze ocze-
kiwania. Po raz kolejny okaza³o siê,
¿e Biblioteka to nie tylko wypo¿yczal-
nia obowi¹zkowych lektur, ale miejsce
przyjazne, gdzie mo¿na mi³o spêdziæ
czas, poszerzyæ swoj¹ wiedzê i poznaæ
nowych przyjació³.

  Chcemy  podziêkowaæ wszystkim
uczestnikom za aktywny udzia³ w
warsztatach, które z pewnoœci¹ bê-
dziemy organizowaæ w okresie nastêp-
nych wakacji.

 Szczególne podziêkowania sk³a-
damy Pe³nomocnikowi Wójta Gmi-
ny ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych Waldema-
rowi Saltariusowi za wsparcie finan-
sowe udzielone na realizacjê tego
projektu.

     Pracownicy GBP

W Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Bia³ej

Sprawnoœci rycerskie
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Z DZIA£ALNOŒCI ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH

Jaworzanie wiedz¹ ju¿, jak zadbaæ o zdrowie
26 czerwca odby³a siê trzecia i ostatnia wystawa z cyklu EXPO

Zdrowie na Œl¹sku Cieszyñskim. Tym razem wolontariusze bez-
p³atnie wykonuj¹cy badania i prowadz¹cy konsultacje goœcili w
Jaworzu.

Projekt EXPO Zdrowie na Œl¹sku Cieszyñskim realizowany
przez Chrzeœcijañsk¹ S³u¿bê Charytatywn¹ (ChSCh) –
www.chsch.pl – skierowany by³ do osób niezatrudnionych w wie-
ku 15-64 lat i wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. W jego
ramach zorganizowano wystawy w Ustroniu (22 maja) http://
www.chsch.pl/aktualnosci/763/, Wiœle (1 czerwca) http://
www.chsch.pl/aktualnosci/772/ i Jaworzu.

Pomimo tego, ¿e Jaworze jest najmniejsz¹ z miejscowoœci, w
której dotychczas odbywa³y siê organizowane przez nas wysta-
wy, uda³o siê przebadaæ wiele osób – mówi Szymon Adamczyk,
koordynator cyklu imprez na Dolnym Œl¹sku. – Pogoda dopisa³a.
By³o trochê ch³odno, jednak na szczêœcie nie pada³o.

Wystawa mia³a miejsce w centrum Jaworza, na parkingu gmin-
nym przy ulicy Zdrojowej w godz. 11-17. Na uczestników czeka³y
bezp³atnie pomiary, m.in. ciœnienia, cukru i tkanki t³uszczowej,

konsultacje lekarskie,
warsztaty integracyjne z
psychologiem, masa¿e.
Mo¿na by³o skorzystaæ
z degustacji zdrowych
potraw oraz zaopatrzyæ
siê w przepisy. Podczas
imprezy serwowano pa-
sty z zielonego groszku,
orzechów, tofu, ciecior-
ki i pszenicy.

Expo Zdrowie to popularna forma propagowania zdrowego stylu
¿ycia. Jej pocz¹tki siêgaj¹ lat 80. W Polsce znana jest od 2010
roku.

Czytaj wiêcej o Expo Zdrowie: www.expozdrowie.chsch.pl
Z³o¿ dar na dzia³alnoœæ dobroczynn¹:
Chrzeœcijañska S³u¿ba Charytatywna

ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa
konto: 26 1240 1994 1111 0010 3045 8599

www.chsch.pl/pomoz
Serwis Informacyjny ChSCh

Moc modlitwy

Takie has³o towarzyszy³o pó³koloniom zorganizowanym w
lipcu, przez Parafiê Ewangelicko-Augsbursk¹ z Jaworza. 55-
cioro dzieci - w wieku przedszkolno-szkolnym, jak i m³odszych,
w dwóch grupach - w Jaworzu i w Jasienicy - uczestniczy³o w
zajêciach, pod okiem wprawnej kadry pañ nauczaj¹cych w
szkó³kach niedzielnych oraz grupy m³odzie¿y. Zajêcia trwa³y
od 9:00 do 13:00, sk³ada³y siê z czêœci religijnej - poznawa-
nie historii zapisanej w Biblii, wspólne chwalenie Boga pie-
œni¹, tematyczne prace plastyczne - oraz rekreacyjno-spor-
towej. W Jasienicy zadanie by³o ³atwiejsze, bowiem wokó³
parafii jest ogród, czego brakuje w Jaworzu - mówi ks. An-
drzej Krzykowski. Z pewnoœci¹ dla dzieci nie lada atrakcj¹
by³y wycieczki, m.in. do chorzowskiego ZOO czy do kina w
Bielsku-Bia³ej. Równie¿ satysfakcjonuj¹cy i pe³en niespodzia-
nek by³ dzieñ sportu zorganizowany w jasienickiej sali, jak i
sk³adanie latawców - w dniu latawca - ró¿norakie gry i zaba-
wy. M³odzi sportowcy mogli graæ w pingponga lub poznawaæ
pi³karsk¹ strategiê dziêki ciesz¹cym siê niezmienn¹ popular-
noœci¹ „pi³karzykom”.

Takie zajêcia s¹ znakomit¹ alternatyw¹ dla tych dzieci, które
nie maj¹ mo¿liwoœci, z ró¿nych powodów, by wyjechaæ na
wakacje – twierdzi ks. Krzykowski - poza tym taka forma spê-
dzania wolnego czasu ma znaczenie nie tylko wychowaw-
cze, ale i spo³eczne. Zajêcia w grupie wzmacniaj¹ umiejêt-
noœæ wspó³pracy, integracjê, nawi¹zywanie prawid³owych re-
lacji, jak i budowanie poczucia w³asnej wartoœci i ¿ycia do
wartoœci. Te umiejêtnoœci s¹ solidnym fundamentem istnie-
nia w spo³eczeñstwie.

Opracowa³a
Agata Jêdrysko

 Z ¿ycia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Oddaj¹c
krew

darujesz ¯ycie !!!
Komunikat – ZAPROSZENIE

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
dzia³aj¹cy przy OSP w Jaworzu informuje, ¿e

w dniu 3 wrzeœnia br
podczas Jaworzañskiego Wrzeœnia

w godzinach od 9.00-13.00
w centrum Jaworza,

bêdzie podstawiony specjalny autokar,
w którym bêdzie mo¿na oddaæ swoj¹ krew.

Do udzia³u w akcji zapraszamy wszystkie osoby chêtne
i zdrowe oraz Honorowych Dawców Krwi z Jaworza i okolic.

Ten dar ¿ycia mo¿e potrzebowaæ ka¿dy z nas.

Z ¿ycia Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego - Expo Jaworze
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SMS rusza w œwiat

SMS – kojarzy siê powszechnie zupe³nie z czym innym, ale tak
jak wiêkszoœæ organizacji stosuje skróty od pierwszych liter na-
zwy organizacji, tak i nasze Stowarzyszenie Mi³oœników Sztuki
bêdzie mia³o ³atwy do zapamiêtania i rozpoznawalny skrót.

10 lipca br na Polach Marsowych Wojewódzkiego Parku Kul-
tury i Wypoczynku w Chorzowie odby³a siê trzecia edycja „Œwiê-
ta lasu”. Po raz pierwszy nasze stowarzyszenie wyjecha³o poza

 Z ¿ycia Stowarzyszenia Mi³oœników Sztuki

Jaworze – w sumie prawie 40 osób i mieliœmy okazjê promowaæ
naszych twórców i nasze wyroby.

Impreza poœwiêcona by³a promocji rêkodzie³a, agroturystyki i
ekologii. Stowarzyszenie nasze prezentowa³o tam prace naszych
artystów, a przy okazji reklamowa³o nasze rodzime Jaworze. Du¿e
zainteresowanie wzbudza³a misternie tworzona bi¿uteria, orygi-
nalny decupage, Rusing, ceramika, koronki, haft istebniañski,
malarstwo, prace z drewna i drutu. Znakomita atmosfera sprzy-
ja³a nawi¹zywaniu nowych kontaktów miêdzy artystami.

Wioleta Kuœ i Dorota Gogler

Nasze wycieczki
Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddzia³ w Jaworzu od lat

organizuje wycieczki nie tylko dla swoich cz³onków, ale i szero-
kich rzesz sympatyków z Jaworza, Jasienicy, Œwiêtoszówki i
GrodŸca. S¹ to najczêœciej wycieczki autobusowe, jednodniowe
do ciekawych miejsc woj. Œl¹skiego, Ma³opolskiego, a tak¿e do
Czech i na S³owacjê.

W bie¿¹cym roku zaplanowaliœmy 3 wycieczki; w maju na S³o-
wacjê w okolice Ru¿omberoka, w lipcu do Republiki Czeskiej do
Ostrawy i we wrzeœniu w okolice Pienin do Niedzicy, Kroœcienka
i Szczawnicy. Poniewa¿ wycieczki te ciesz¹ siê du¿ym powodze-
niem, przypomnê ich najwa¿niejsze miejsca, by Czytelnicy mogli
ewentualnie skorzystaæ z propozycji w czasie urlopu lub wypo-
czynku sobotnio niedzielnego.

Wycieczka pierwsza na S³owacjê: Najkrótsza droga do Ru¿ombe-
roka prowadzi przez ̄ ywiec, Korbielów i Namestovo. Dalej drog¹ 521
do Dolnego Kubina, mijamy po drodze wzniesiony na  ponad 100
metrowej skale Orawski Podzamok, gród le¿¹cy nad rzek¹ Oraw¹ z
XIII wieku, z ciekaw¹ histori¹ i legendami. Droga 59 prowadzi nas do
Ru¿omberoka i tu polecam trzy ciekawostki turystyczne. Miejscowoœæ
Grabowa /Hrabova/ sk¹d wyci¹g krzese³kowy na szczyt Malinne /
1209 m/ sk¹d piêkny widok na Wielk¹ Fatrê. Z drugiej strony ¿ywy
skansen Vilkoliniec. Jeszcze 10 lat temu w drewnianych domach z

koœció³kiem, gospod¹ i innych obiektach mieszka³o tu 380 osób, dziœ
tylko 14. Niezamieszka³e domki, umeblowane i wyposa¿one, mo¿na
zwiedzaæ. Trzeci¹ ciekawostk¹ jest w miejscowoœci Leszczyny /Lesti-
ny/, najstarszy z poœród piêciu zachowanych drewnianych koœció³-
ków artykularnych, sakralny obiekt  z po³owy XVII wieku z oryginalny-
mi malowid³ami na drewnie lipowym zdobi¹cymi œciany i sufit. Po-
wrotn¹ trasê mo¿na odbyæ jad¹c drog¹ 520 z Namestova do Czadcy,
a stamt¹d przez Zwardoñ lub Cieszyn do Jaworza.

Druga wycieczka do Ostrawy w Republice Czeskiej. Odleg³oœæ 65
km., jak do Katowic, a ile atrakcji. Z bogatej historii miasta warto
zapamiêtaæ za³o¿ycieli. Po wschodniej stronie rzeki Ostrawicy czêœci
Œl¹skiej gród i miasto zak³adaj¹ piastowscy ksi¹¿êta cieszyñscy, po
zachodniej stronie miasto zak³ada morawski biskup o³omuniecki. Wielki
rozwój i rozkwit miasto prze¿ywa w XIX i XX wieku dziêki odkryciu i
eksploatacji kopalin wêgla i rudy ¿elaza. Dziœ liczy oko³o 320 tyœ.
mieszkañców i podzieli³o los miast Górnego Œl¹ska rezygnuj¹c z prze-
mys³u ciê¿kiego, a stawiaj¹c na nowoczesnoœæ i turystykê. Wyciecz-
kê warto zacz¹æ od zwiedzenia odrestaurowanych ruin Zamku w Œl¹-
skiej Ostrawie. Historia zamku, ciekawe eksponaty i sala czarownic
warte s¹ obejrzenia. Historia miasta, fauna i flora, geologia i arche-
ologia zdeponowane s¹ w muzeum na rynku miasta. St¹d blisko do
zabytkowych koœcio³ów, parku miniatur, a tak¿e do nowego ratusza z
wie¿¹ widokow¹. Dla mi³oœników techniki jest muzeum górnictwa,

 Z ¿ycia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu
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Z ¯YCIA GIMNAZJUM

po¿arnictwa, browarnictwa i do zwiedzenia tereny hutnicze. Zaœ dla
wszystkich piêkny ogród zoologiczny, szeroko roz³o¿ony, ze zwierzê-
tami od Arktyki, po kraje tropikalne i ciekawymi okazami roœlinnoœci.

Trzeci¹ wycieczkê w okolice Pienin rozpoczynamy w Niedzicy
nad potê¿n¹ zapor¹ na Dunajcu w pow. nowotarskim. Dwa zam-
ki, jak orle gniazda góruj¹ na ska³ach naprzeciw siebie; Niedzica
i Czorsztyn. Ich ciekawe historie i legendy, a tak¿e piêkny widok
powoduj¹, ¿e nie mo¿na ich omin¹æ na trasie do Kroœcienka. W
Kroœcienku koniec sp³ywu prze³omem Dunajca, piêkny widok na

Trzy Korony i Muzeum Parku Pieniñskiego. Dalej Szczawnica,
kurort ze swoim mikroklimatem, licznymi pensjonatami, sanato-
riami i zabytkowymi willami. Zwiedziæ nale¿y Muzeum Pieniñskie
im. Józefa Szalaya z architektura regionaln¹, wyposa¿eniem
wnêtrz, regionalnymi strojami i sztuka ludow¹.

Nasz oddzia³ PTEw dwie pierwsze wycieczki ju¿ zrealizowa³ przy
pe³nym komplecie uczestników. Trzecia w rejon Pienin odbêdzie
siê 9 wrzeœnia br., na któr¹ wszystkich chêtnych zapraszamy.

Leopold Kloda

Autor zdjêcia: Marcelina Pomper, uczennica Gimnazjum nr 1

FINA£ KONKURSU „M£ODZIE¯ NA MORZU”
Jak co roku reprezentanci Miêdzynarodowego Szkolnego Ko³a

Ligi Morskiej i Rzecznej dzia³aj¹cego przy Gimnazjum nr 1 w Ja-
worzu wziêli udzia³ w finale ogólnopolskim konkursu „M³odzie¿
na Morzu”, który odby³ siê na terenie Wy¿szej Szko³y Ekonomicz-
no-Turystycznej w Szczecinie. W tym roku honorowym patro-
nem tego konkursu zosta³a Anna Komorowska, ma³¿onka Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

Marcelina Pomper i Agnieszka Kukla zakwalifikowa³y siê do fina³u
ogólnopolskiego konkursu „Wiedza o morzu”. Wziê³y one udzia³ w
czêœci pisemnej fina³u, w której zmaga³y siê z wiedz¹ dotycz¹c¹
min. historii Marynarki Wojennej, wiedz¹ z zakresu geografii, mary-
nistyki, jêzyka ¿eglarskiego oraz rozwi¹zywa³y zdania nawigacyjne.

Po zmaganiach konkursowych wszyscy uczestnicy fina³u mieli
okazjê ogladn¹æ przedstawienie o tematyce ekologicznej oraz
przeœæ szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego, które zorgani-
zowane zosta³o przez miejscowe WOPR.

Wy¿ej wymienione uczennice jaworzañskiego Gimnazjum – repre-
zentantki MSKLMiR oraz przewodniczki Muzeum Fauny i Flory ode-
bra³y z r¹k prezesa LMiR dr Andrzeja Królikowskiego, organizatora kon-
kursu dr El¿biety Marsza³ek, Ministra Infrastruktury p. Anny Namiotko i
wielu innych znakomitych ludzi reprezentuj¹cych instytucje zwi¹zane z
dzia³alnoœci¹ o charakterze marynistycznym dyplomy oraz wiele po-
dziêkowañ i gratulacji dla siebie, pozosta³ych cz³onków MSKLMiR z
Jaworza, opiekunki ko³a p. Iwony Kominek za zdobycie po raz kolejny
z rzêdu I miejsca w finale ogólnopolskiego konkursu w kategorii „Na
Najlepsze Szkolne Ko³o Ligi morskiej i Rzecznej”. Specjaln¹ nagrodê
dla jaworzañskiego ko³a wrêczy³ komendant-rektor Wojskowej Akade-
mii Morskiej w Gdyni dr in¿. Czes³aw Dyrcz. Z kolei Wiktoria Pucha³ka
(uczennica kl. IIIC Gimnazjum w Jaworzu) zdoby³a wyró¿nienie w ogól-
nopolskim konkursie plastycznym „Cz³owiek a Morze”.

Serdeczne gratulacje oraz podziêkowania za ¿yczliwoœæ i wspar-
cie dzia³alnoœci ligowej na terenie Jaworza kierujê pod adresem
Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Jaworzu p.Barbary Szermañskiej
oraz Wójta Gminy Jaworze p. Zdzis³awa Byloka, a cz³onkom
MSKLMiR ¿yczê wielu sukcesów i stopy wody pod kilem.

Cz³onek Centralnego Muzeum Morskiego w Gdyni
mgr Andrzej St¹siek

LIGOWCY Z JAWORZAÑSKIEGO GIMNAZJUM
NA SP£YWIE ODR¥ I NIE TYLKO

Na prze³omie czerwca i lipca br. cz³onkowie MSKLMiR dzia³aj¹-
cy przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, wraz ze swoimi kolegami i
kole¿ankami z Jasienicy, Drogomyœla i Polskiej Szko³y w Hnojni-
ku (Republika Czeska), wziêli udzia³ w obozie szkoleniowym „Flis
Odrzañski 2011”, w trakcie którego zawitali w wielu urokliwych
zak¹tkach województwa zachodniopomorskiego. Zwiedzaj¹c
Wolin, Miêdzyzdroje, Œwinoujœcie, Gryfino i Szczecin wzbogacali
sw¹ wiedzê z zakresu marynistyki i ¿eglarstwa, gospodarki wod-
nej, wybranych elemen-
tów historii, geografii, a
tak¿e doskonalili sw¹
sprawnoœæ fizyczn¹.

Miejsca, do których
dotarli to min.: osada
wikingów i s³owian oraz
marina w Wolinie, Fort
Gerharda i latarnia w
Œwinoujœciu, Jezioro
Turkusowe w Wapnicy,
molo i pla¿a w Miê-
dzyzdrojach i Œwinouj-
œciu. To co najmilej
wspominaj¹ z wyjazdu,
to p³yniêcie galarami
wzd³u¿ rzeki Odry, za-
jêcia na basenie w Gry-

finie, festiwal kajakowy w Szczecinie, pla¿owanie nad Ba³tykiem,
koncert gwiazd i prezentacja multimedialna siê na Wa³ach Chro-
brego szczecinie z okazji przejêcia prezydencji UE, a zw³aszcza
imponuj¹ce ¿aglowce – min. „Dar M³odzie¿y”, „Zawisza czarny” i
wiele innych jednostek p³ywaj¹cych.

Jaworzañscy gimnazjaliœci, bogatsi o nowe doœwiadczenia, wie-
dzê z zakresu marynistyki oraz nowo nawi¹zane miêdzynarodowe
znajomoœci, wrócili ze zorganizowanego dla nich ju¿ po raz ósmy
obozu szkoleniowego, który finansowo wsparty zosta³ przez Urz¹d
Gminy jaworze oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Bia³ej.
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ZNACZENIE WYRAZÓW

Autorem krzy¿ówki jest pani Aniela Mieszczak
z Jaworza (by³a nauczycielka szko³y w Jaworzu
Œrednim). Rozwi¹zanie krzy¿ówki – samo has³o po
wpisaniu w oznaczone pola pod krzy¿ówk¹ mo¿na
nadsy³aæ mailem na adres Oœrodka Promocji
Gminy Jaworze; e-mail: biuro@opgj.pl. Ze wzglê-
du na fakt, ¿e Echo Jaworza nie dociera do wszyst-
kich mieszkañców w jednakowym czasie, rozwi¹-
zania krzy¿ówkê mo¿na przesy³aæ na wy¿ej poda-
ny adres NIE WCZEŒNIEJ ni¿ 1 wrzeœnia br.  Dla
pierwszych trzech osób, które przeœl¹ prawid³owe
rozwi¹zanie krzy¿ówki, Oœrodek Promocji Gminy.
Redakcja Echa Jaworza i Villa Barbara przygoto-
wali upominki.

POZIOMO
1) Pisarka, której imiê nosi Szko³a Podsta-
wowa w Jaworzu
7) Pierwszy wójt reaktywowanej Gminy Jaworze
10) Dawna broñ drzewcowa podobna do w³óczni
11) Roszczenie o nienale¿ne prawa
12) Tytu³ naukowy
13) Symbol teatru, skrywa twarz
14) Komplet naczyñ sto³owych
15) Boli w czasie anginy
17) Opinia, g³os w sprawie
18) Francuska rzeka z zamkami
21) Naczynie do podawania sosu
24) Zmys³ lub dobry gust
25) Miasto na Mazurach
26) Znany polski bokser
28) Znawca Iranu i perskiej kultury
29) Mog¹ byæ harcerskie lub kondycyjne
32) Dawny górnik
35) Droga, np. Koœcielna w Jaworzu
37) Produkty roœlinne np. z rzepaku czy s³o-
necznika

39) Dawny w³adca Rosji
40) Kobieta kieruj¹ca siê wznios³ymi zasadami
42) Kaktus, który leczy
43) Pañstwo nad Nilem
44) Niepo¿¹dany goœæ

PIONOWO
1) Przypadaj¹ca rocznica przywrócenia gmi-
ny w Jaworzu
2) Siedziba wielu instytucji Unii Europejskiej
3) Jednorazowe wynagrodzenie dla zwalnia-
nego pracownika
4) Dawny prymitywny p³ug
5) Rodzaj miêkkiej tkaniny
6) W Jaworzu jego pomnik znajduje siê przy
Alei Koœcielnej
7) Najwiêksza wyspa u brzegów Afryki
8) Zostaj¹ nimi absolwenci medycyny
9) Legendarny bohater filmowy w masce
16) Ma³a porcja wypijanego p³ynu
19) Coœ niezwyk³ego, rzadki egzemplarz
20) Apokalipsa, koniec œwiata
22) Atencja, szacunek
23) Imiê Rusowicz czy Sari
27) Alternatywa, problem

30) Jêzyczki
31) Powierzchnia 100m2

33) Plakat informuj¹cy o jakiejœ imprezie pu-
blicznej lub akcji
34) Szkice literackie
36) Indianin, wspó³plemieniec Winnetou
38) Glony stosowane na maseczki
41) Partia gry w tenisie lub siatkówce
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Kickboxing – z Jaworza w œwiat
Historia Stowarzyszenia Kickboxin-

gu siêga 1993 roku, kiedy to sekcja
tej dyscypliny sportowej powsta³a w
Jaworzu. Pocz¹tkowo zajêcia mia³y
charakter rekreacyjny i uczestniczyli
w niej wy³¹cznie m³odzi ludzie,a tre-
ningi odbywa³y siê m.in. w gimnazjum
w Jaworzu. W 2002 roku powsta³ KS
Jaworze, z którego w trzy lata póŸ-
niej wyodrêbni³o siê Stowarzyszenie
Kick-Boxingu Beskid Dragon. Nato-

miast w styczniu 2008 roku powsta³a sekcja Muay Thai, prowa-
dzona przez Agnieszkê Turchan. Stowarzyszenie Beskid Dragon
nale¿y do Polskiego Zwi¹zku Kick-Boxingu. Przez te wszystkie
lata zawodnicy klubu wrócili z oko³o 700 medalami i to zarówno z
zawodów ogólnopolskich, jak i miêdzynarodowych. Od maja 2011
roku klub zajmuje I miejsce w kraju poœród 178 klubów kickbo-
xingu w Polsce.

Trenerami s¹:
Mgr Agnieszka Turchan - trener klasy drugiej kick-boxing 2

dan“*instruktor muay-thai“*instruktor boksu“*ratownik WOPR
Piotr Turchan - trener klasy II kick-boxing 3 dan“* 3 Dan U.F.R“*

instruktor ju-jitsu 1 dan“* instruktor boksu“*  ratownik WOPR“*
Nagroda Ministra Sportu 2009 za wybitne osi¹gniêcia w szkole-
niu zawodników

Niegdyœ trzon dzieci i m³odzie¿y w klubie stanowi³y osoby z
Jaworza. Dziœ, jak mówi Piotr Turchan, proporcje te uleg³y zmia-
nie, wiêkszoœæ æwicz¹cych to osoby spoza Jaworza. Zajêcia obec-
nie odbywaj¹ siê w Bielsku-Bia³ej, ale nie ma problemu z dotar-
ciem na zajêcia kickboxingu. Trener klubu zapewnia transport na
zajêcia zawodnikom z Jaworza. Ponadto zajêcia ogólnorozwojo-
we odbywaj¹ siê  raz w tygodniu na jaworzañskim basenie. W
klubie mo¿na æwiczyæ rekreacyjnie, ale i dla tych, którzy chc¹
osi¹gn¹æ sukces te¿ jest miejsce. Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e tu,
jak w ka¿dej dyscyplinie sportu, na efekty ciê¿ko siê pracuje, jak
mówi Piotr Turchan - trzeba æwiczyæ 4-5 dni w tygodniu, po oko³o
2 godziny dziennie - to jest minimum, do tego dochodz¹ wyjazdy
na zgrupowania. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wielu zawodników  bêd¹-
cych w kadrze narodowej, to jaworzanie.

Kickboxing nie jest „sztuk¹ walki” zwi¹zan¹ z jak¹kolwiek filo-
zofi¹, jest to jedna z dyscyplin sportowych. Kickboxing skupia siê
tylko na sportowej rywalizacji. Jak ka¿dy sport wymaga ciê¿kiej
pracy, æwiczeñ, dyscypliny i samodyscypliny oraz lojalnoœci. Tu
nie ma miejsca dla ludzi, którzy chcieliby kiedykolwiek wykorzy-
stywaæ swoj¹ przygodê z tym sportem dla stosowania przemocy
czy udzia³u w rozbojach.

Na marginesie, aby uczestniczyæ w rozboju nie trzeba znaæ
kickboxingu, karate, czy trenowaæ ³ucznictwa, do tego wystarczy
zaburzona osobowoœæ cz³owieka i znajduj¹ce siê pod rêk¹ do-
wolne przedmioty – wyjaœnia Piotr Turchan.

Kickboxing kojarzyæ siê mo¿e raczej z mêsk¹ dyscyplin¹ spor-
tow¹, a jednak równie¿ wiele dziewczyn osi¹ga w nim wspania³e
wyniki, o czym œwiadczy fakt, ¿e zosta³y powo³ane do kadry na-
rodowej.

Piotr Turchan w 1978 roku zacz¹³ trenowaæ roku judo, potem
karate, a¿ w koñcu zaj¹³ siê kickboxingiem. Wówczas w Polsce
kick-boxing dopiero siê zaczyna³.

Nie by³o te¿ dostêpnych tylu zabezpieczeñ, co dziœ. Zatem za-
liczy³em wiele kontuzji - w tym kolana, ¿eber, biodra.

A sk¹d siê wziê³o zami³owanie do sportu?
Myœlê, ¿e dziêki ojcu, który podnosi³ ciê¿ary, po czêœci to tak¿e

chêæ prze¿ycia przygody. ¯ona Agnieszka zaczê³a trenowaæ w
1989 roku, w 2000 r. zrobi³a uprawnienia instruktora, a w tym
roku zrobi³a II stopieñ mistrzowski. Agnieszka æwiczy ch³opaków
w formie walki Muay Thai, czego nawet ja nie prowadzê. Ponad-
to pomaga mi w æwiczeniach np. grupy kobiet, ale nie stricte
kadrowców. Zawodników trenujê ju¿ osobiœcie. Do kickboxingu
si³¹ rzeczy wci¹gnêliœmy te¿ nasze dzieci – dodaje Piotr Turchan.

Do kadry narodowej trafili m.in. zawodnicy z Jaworza i okolic:
Marta Jab³oñska, Kornelia Kieloch, Arkadiusz Drohomirecki, Marta
Waliczek, Sylwia Szymala, Natalia Turchan, Sandra Paszek,
Faustyna Czakon, Juliusz Szatan, Ewelina Kania. W sumie na
Mistrzostwa Europy jedzie 16 zawodników kadry narodowej, z
czego 6 zawodników pochodzi w klubu Beskid Dragon. Obecnie
oprócz kickboxingu dzia³a sekcja boksu.

W  Polsce tylko 7 klubów mo¿e organizowaæ Mistrzostwa Pol-
ski i Europy. Wœród tych klubów jest w³aœnie Beskid Dragon. Poza
tym mamy propozycje transferu wybranych zawodników do in-
nych klubów. Jednak nie pozbywamy siê swoich najlepszych lu-
dzi, ponadto pozyskaliœmy zawodnika z Gdañska – mówi P.Tur-
chan. Wiêcej informacji dla wszystkich zainteresowanych tym
sportem na stronie www.beskid-dragon.pl

Przygotowa³ P. Filipkowski

ZARYS HISTORYCZNY
K.S. „CZARNI” JAWORZE

Klub Sportowy „Czarni” Jaworze powsta³ w 2003
roku. Zast¹pi³ on w rundzie wiosennej sezonu
2002/2003 zespó³ „Samarytanina” Bielsko-Bia³a wystêpuj¹cego
w klasie „B” podokrêgu Bielsko-Bia³a. „Samarytanin” Bielsko-Bia³a
mecze w rundzie jesiennej sezonu 2002/2003 rozgrywa³ na wy-
jazdach, jaworzanie rundê wiosenn¹ u siebie. Autorem herbu dla
klubu jest Jakub Malicki, wspó³pracuj¹cy wówczas z serwisem
90min.pl.
SUKCESY:
• Awans do klasy „A” podokrêgu Bielsko-Bia³a w sezonach 2003/
2004 i 2009/2010 (cztery sezony w klasie „A”: 2004/2005, 2005/
2006, 2010/2011 i 2011/2012 czyli obecnie)
BARWY KLUBOWE – czarno-¿ó³te
Stroje:
• Czarne • Czarno-czerwone • Czarno-¿ó³te
K. S. „Czarni” Jaworze posiada obecnie dru¿ynê seniorów w kla-
sie“ „A” podokrêgu Bielsko-Bia³a oraz dru¿ynê juniorów wystêpu-
j¹c¹ w lidze “„C” podokrêgu Bielsko-Bia³a.
BOISKO
Boisko zlokalizowane jest naprzeciwko Urzêdu Gminy Jaworze
przy ul. Folwarcznej. Siedziba klubu: ul. Zdrojowa 186A. Obec-
nie dru¿yna seniorów wystêpuje na boisku LKS „Drzewiarz” Ja-
sienica przy ul. Orzechowej 139 (wzglêdy licencyjne). PóŸn¹ je-
sieni¹ zapowiedziano powrót do Jaworza na nowy obiekt sporto-
wy przy ul. Koralowej.
PREZESI KLUBU
I Krzysztof Klimczak
II Stanis³aw Bêben
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III Roman Kruczek
IV Marcin Z¹bek
ZAS£U¯ENI DZIA£ACZE
Walter Wehsoly, Roman Greñ, Aleksander Machnik
OBECNE W£ADZE KLUBU
Prezes Zarz¹du: Marcin Z¹bek
Wiceprezes: Rafa³ Stronczyñski
Wiceprezes: Adam Pa³ecki
Sekretarz: Agnieszka F¹ferko
TRENERZY DRU¯YNY SENIORÓW:
Jaros³aw Kubacki, Czes³aw Jacak, Bogdan Wandor, Erwin Woj-
ty³ko, Bogus³aw Lanc, Zbigniew Suwaj, Miros³aw Zdolski, Arka-
diusz Lanc, S³awomir Szymala (od 05.07.2011)
TRENERZY JUNIORÓW:
Miros³aw Gruszka, Bogus³aw Lanc, Rafa³ Stronczyñski, Mariusz
Wac³awski
ZAWODNICY GRAJ¥CY OD POCZ¥TKU ISTNIENIA KLUBU:
Tomasz GwóŸdŸ, Rafa³ Stronczyñski, Roman Urbaœ, Artem Miagkyj
WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELAJ¥:
Gmina Jaworze
Burian Transport
Bank Spó³dzielczy w Jasienicy
BRUGI – dostarcza odzie¿ sportow¹

Ze sportowym pozdrowieniem
Sekretarz K.S. „Czarni” Jaworze, Agnieszka F¹ferko

Kolejny sukces UKS Dziesi¹tka
Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Sportach Letnich  -

w ³ucznictwie bardzo dobrze spisa³ siê Aleksander Grzymek z UKS
„Dziesi¹tka” z Jaworza. Zdoby³ on trzy br¹zowe medale: w zespole
województwa œl¹skiego, indywidualnie na dystansach krótkich ( 50
i 30 m ) z wynikiem 658 pkt oraz w najwa¿niejszej klasyfikacji indy-
widualnej (OIR FiTA) uzyskuj¹c tytu³ drugiego wicemistrza Polski
kadetów z drugim wynikiem po eliminacjach - 1280 pkt (tzw. FiTA).
Wygra³ równie¿ presti¿owy konkurs medalistów w strzelaniu do „ko-
niczynki” z wynikiem 159 mm w którym liczy siê suma mierzonych
odleg³oœci 15 strza³ów od œrodka celu. Drugim by³ Mistrz Polski Pawe³
Marzec z Talentu Wroc³aw z wynikiem 321 mm.. Medaliœci Olimpia-
dy otrzymali  „kó³ka olimpijskie” od PKOl. Jako trzeci zawodnik Olim-
piady Aleksander Grzymek otrzyma³ powo³anie do kadry narodowej
kadetów na Mistrzostwa Œwiata, które w sierpniu bêd¹ rozegrane w
Legnicy.       St. Hoczek

Z kart historii ³ucznictwa w Jaworzu

Wirus niegroŸny
£ucznictwo – umiejêtnoœæ i praktyka pos³ugiwania siê ³ukiem

do celnego wystrzeliwania strza³ - czytamy w Wikipedi. Jednak
nade wszystko to pasja, mi³oœæ, która jest zaraŸliwa, na szczê-
œcie ten wirus jest niegroŸny, a mo¿e przynieœæ wiele satysfak-
cji. O Jaworzu zaœ powiedzieæ mo¿na, i¿ ³ucznictwem stoi. Pi-
saliœmy o UKS Dziesi¹tka, czas zatem na prezentacjê X10, o
historii klubu, pasji ¿ycia i satysfakcji sportowej rozmawiam z
Adamem Bisokiem, prezesem Klubu X-10 i szefem firmy £ukBis,
który- jak twierdzi - reprezentuje ju¿ drugie pokolenie, zajmuj¹-
ce siê produkcj¹ sprzêtu sportowego, ³uczniczego, jak i pielê-
gnuj¹ce pasjê ³ucznicz¹.

E.J - Na pocz¹tek kilka s³ów o historii klubu
Adam Bisok - Historia nie jest zbyt d³uga, bo zaczê³a siê 5 lat

temu. Uznaliœmy, ¿e osoby doros³e, zwi¹zane z UKS „Dziesi¹t-
ka” które s¹ zainteresowane ³ucznictwem, nie maj¹ swojego miej-
sca, gdzie mog³yby trenowaæ, gdy¿ nawet dla dzieci w szkole
brakowa³o miejsca na przeprowadzanie treningów. Zatem wraz z
Lucjanem Soch¹ zdecydowaliœmy, aby stworzyæ takie miejsce,
gdzie doroœli mog¹ spróbowaæ czym jest ³ucznictwo i kontynu-
owaæ pasjê na wzór Robin Hooda. Bakcyl pad³ na ¿yzn¹ glebê,
znalaz³o siê wielu, którzy ³yknêli wirusa. Klub rozrasta³ siê, a obec-
nie liczy kilkadziesi¹t osób - ³¹cznie z ca³ymi rodzinami - strzelaj¹
zatem ojcowie, synowie i córki. To znakomity sposób na scalanie
i porozumienie pokoleñ.

E.J -Mamy klub UKS Dziesi¹tka w Jaworzu i rodzinny – na-
zwijmy to - z przewag¹ osób doros³ych Klub X10. Jednak nie s¹
to jedyne ró¿nice.

Adam Bisok - Miêdzy klubami jest kilka istotnych ró¿nic. Pierw-
sza i podstawowa- my zajmujemy siê szerszym spektrum ³ucznic-
twa. Oprócz typowego tarczowego- takiego, jak w UKS Dziesi¹t-
ka Jaworze - zajmujemy siê tak¿e ³ucznictwem terenowym 3D,
Field Archery oraz ³ucznictwem bloczkowym. Zakres dzia³ania
naszego klubu jest szerszy, nie twierdzê tutaj ¿e jesteœmy w czym-
kolwiek lepsi, chodzi mi o to ¿e pasjonuje nas zarówno tradycja,
jak i nowoczesnoœæ, ³ucznictwo traktujemy bardziej, jako rekre-
acjê ni¿ sport wyczynowy.

Choæ jest kilka osób w klubie, które s¹ stricte nastawione na
zawody sportowe i na rywalizacjê czyli na te zawody, które orga-
nizuje Polski Zwi¹zek £uczniczy w ramach kalendarza imprez.
Wiêkszoœæ osób jednak, w tym cz³onków klubu czy sympatyków
z ca³ej Polski zarazi³a siê ³ucznictwem terenowym czyli krótko
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rzecz ujmuj¹c marszem po lesie po³¹czonym ze strzelaniem z
³uku. Dodatkowo mamy do czynienia z imitacj¹ bezkrwawego
polowania, to oferta dla tych, którzy chc¹ poczuæ nieco wiêcej
adrenaliny, a przy tym zrelaksowaæ siê na œwie¿ym powietrzu z
³ukiem. Ustawiamy makiety zwierz¹t, w proporcjach 1:1, w natu-
ralnym dla nich terenie- w lesie czy na ³¹ce. Figur jest od 24-ech
do 30-stu, zatem oko³o cztery godziny zajmuje przejœcie trasy,
zaœ po takiej wyprawie jest siê cudownie zmêczonym. Trzeba
dodaæ, ¿e ka¿de zwierzê ma strefê punktow¹, w któr¹ nale¿y tra-
fiæ i wed³ug celnoœci trafieñ podsumowuje siê zawody i wy³ania
zwyciêzców.

E.J - Kluby zatem ró¿ni¹ siê jeœli chodzi o zasady uprawiania
³ucznictwa, ale tak¿e jeœli chodzi o sprzêt.

Adam Bisok - W ³ucznictwie sportowym u¿ywane s¹ w zasa-
dzie dwa rodzaje ³uku - ³uk olimpijski- wyposa¿ony m.in. w celow-
nik, stabilizatory, to co jest potrzebne do strzelania tarczowego.
Dodatkowo funkcjonuje tu jeszcze ³uk bloczkowy, to najnowsza,
futurystyczna odmiana sprzêtu, na miarê XXI wieku, jest wykona-
ny z plastiku, w³ókna wêglowego, w³ókna szklanego i stopów alu-
miniowo - tytanowych. Natomiast w ³ucznictwie terenowym do-
puszczamy wszelkie rodzaje innych ³uków tradycyjnych.- od pry-
mitywnych, struganych z jednego kawa³ka drewna przez modern
longbow czy modern recurves - wykonywanych wed³ug starych
wzorów, ale metodami nowoczesnymi, do ³uków tych najbardziej
nowoczesnych. W zawodach terenowych jest do wyboru czterna-
œcie kategorii ³uków, zatem ka¿dy mo¿e spróbowaæ swoich si³, a
ponadto mamy do czynienia ze wspania³¹ integracj¹ wszelkich
stylów ³ucznictwa. Dostêpne s¹ ³uki z celownikami optycznymi,
nawet laserowymi, jednak ich u¿ywanie jest w zawodach niedo-
puszczone. Zasady dzia³ania ³uku bloczkowego s¹ zupe³nie inne,
ani¿eli klasycznego, w którym im mocniej naci¹gamy ciêciwê, tym
wiêcej si³y musimy w³o¿yæ w jej utrzymanie, ³ucznictwo jest w 80%
sportem si³owym. Zaœ w ³uku bloczkowym ciêciwa jest rozci¹gniê-
ta na systemie bloczków, za³o¿onych na koñcach ramion mimo-
œrodowo, s¹ one za³o¿one w taki sposób, ¿e aby je nagi¹æ trzeba
na samym pocz¹tku do³o¿yæ starañ, natomiast po ich przekrêce-
niu ju¿ si³a trzymania ³uku jest o kilkadziesi¹t procent ni¿sza. Czyli
mo¿na staæ z tym ³ukiem, precyzyjnie celowaæ i bardzo d³ugo sk³a-
daæ siê do strza³u. To niezwykle pomocne np. podczas polowania,
które nie jest jeszcze w Polsce dozwolone, ale w wielu krajach
Europy mo¿na iœæ na ³owy z ³ukiem. Równie¿ ma to znaczenie jeœli
chodzi o celnoœæ, bowiem stoj¹c z naci¹gniêtym ³ukiem klasycz-
nym im d³u¿ej trzymamy ciêciwê, tym gorzej nam trafiæ, zaczyna
dr¿eæ ca³y uk³ad miêœniowy, dr¿¹ rêce. Natomiast ³uk bloczkowy
pozwala na d³u¿sze stanie z naci¹gniêt¹ ciêciw¹ - kilka minut - i
mo¿na bardzo precyzyjnie wycelowaæ. Sumuj¹c, ³uk bloczkowy
jest ³atwiejszy w u¿yciu i nie wymaga, a¿ tak du¿ego treningu co-
dziennego, co dla nas zrzeszonych w X10 Jaworze, którzy zaj-
mujemy siê na co dzieñ praca zarobkow¹, jest bardzo istotne.

E.J - Ilu cz³onków liczy Klub X10 Jaworze i jaki jest przedzia³
wiekowy.

Adam Bisok - Klub obecnie liczy 35 osób, z tym, ¿e czynnych
zawodników, którzy regularnie uczêszczaj¹ na treningi jest10 -
15-stu. Przekrój wiekowy od 11-stu do 65 lat, ka¿da kategoria
wiekowa siê tu mieœci, od weteranów do juniorów kadetów.

E.J -Jeœli myœlimy o historii ³ucznictwa najczêœciej mamy sko-
jarzenie z Robin Hoode'm.

Adam Bisok - Zdecydowanie jawi¹ nam siê: Robin w kaptu-
rze, Wilhelm Tell czy œredniowieczne potyczki z u¿yciem ³uków.

Natomiast historia ³ucznictwa jest tak stara, jak historia ludz-
koœci. Mo¿na powiedzieæ œmia³o, ¿e ³uk towarzyszy cz³owieko-
wi od zarania dziejów, dowodem na to s¹ pierwsze malowid³a
skalne, gdzie w scenach z polowañ widzimy ludzkie postaci z
³ukiem. Owe wizerunki datowane s¹ na 15-30 tys. lat p.n.e.

To przecie¿ by³y wczesne epoki kamienia, a narzêdzie owo ju¿
by³o doskonale wykszta³cone.

Temu wynalazkowi niektórzy naukowcy przyznaj¹ rangê równ¹
ko³u lub wiêksz¹, uznaj¹c go za epokowe odkrycie. Przewiduje
siê - choæ nie mo¿na stwierdziæ tego na pewno -, ¿e miejscem
powstania ³uku by³a Afryka, œciœlej rzecz ujmuj¹c tereny dzisiej-
szej Sahary. Jak domniemaj¹ archeologowie ³uk do Europy przy-
wêdrowa³a przez Pó³wysep Iberyjski, jednak nie do koñca to musi
byæ prawdziwa hipoteza, bowiem widaæ, ¿e na wielu kontynen-
tach pojawia³ siê i rozwija³ niezale¿nie.

E.J -Teraz czas na sukcesy klubu.
Adam Bisok- Bierzemy czynny udzia³ w mistrzostwach

Czech i S³owacji, jeŸdzimy równie¿ na Wêgry i do Austrii, gdzie
te zawody terenowe 3D s¹ bardzo popularne i du¿o tego typu
imprez jest organizowanych. Na tych zawodach zazwyczaj nasi
zawodnicy zajmuj¹ miejsca medalowe, nie chwal¹c siê w ze-
sz³ym roku zdoby³em wicemistrzostwo Republiki S³owackiej,
na Mistrzostwach S³owacji. Natomiast w mistrzostwach Euro-
py kilkunastu zawodników tak¿e mia³o medalowe pozycje. Poza
tym w Pucharze Europy wysokie lokaty, bowiem w pierwszych
dziesi¹tkach plasowali siê nasi zawodnicy. Jest siê czym po-
chwaliæ. W zesz³ym roku najbardziej spektakularnym sukce-
sem, jeœli chodzi o ³ucznictwo bloczkowe typu Fita czyli tar-
czowe, by³o zdobycie przez Piotra Kisera indywidualnego mi-
strzostwa Polski, a Dariusz Socha zosta³ drugim wicemistrzem
czyli mamy z³oto i br¹z. Dru¿ynowo tak¿e zdobyliœmy z³oto,
zatem nieomal komplet medali - oprócz srebrnego - trafi³ do
Jaworza. Je¿eli chodzi o ³ucznictwo bloczkowe, jesteœmy obec-
nie chyba najlepszym klubem w Polsce, zdecydowanie wska-
zuj¹ na to wyniki.

E.J - Na koniec jeszcze kilka s³ów o projektach unijnych.
Adam Bisok - Uda³o siê w zesz³ym roku, przy wielkiej po-

mocy Urzêdu Gminy Jaworze uzyskaæ dotacjê na wspó³pra-
cê, a w³aœciwie na ³ucznicz¹ wymianê ze s³owack¹ gmin¹
Varin. Pisaliœmy wspólnie projekt, który mia³ nam pozwoliæ
na zorganizowanie czterech zwodów. Dwie rundy mia³y byæ
w Polsce, dwie w Varinie. Niestety S³owacy tej dotacji nie
otrzymali i trochê nam siê ów projekt posypa³ mówi¹c kolo-
kwialnie, ale realizujemy go ca³y czas. Mówimy o kwocie nie-
bagatelnej -blisko 20 tys euro, to pieni¹dze na sprzêt, na or-
ganizacjê zawodów, na przejazdy miêdzy Varinem, a Jawo-
rzem. W ramach projektu pn. „Polsko-S³owackie Zawody w
£ucznictwie Terenowym 3D” dotychczas zorganizowaliœmy I
rundê zawodów w Jaworzu 14 maja 2011r., w której wziê³o
udzia³ oko³o 100 zawodników oraz „wys³aliœmy” blisko 50 za-
wodników i osób towarzysz¹cych z Polski na II rundê zawo-
dów ³uczniczych rozgrywanych 18 czerwca w gminie na S³o-
wacji. Ponadto dziêki unijnej dotacji zakupiono sprzêt ³uczni-
czy oraz makiety i tarcze ³ucznicze, które pozwol¹ na dalszy
rozwój tej dyscypliny sportu  na terenie gminy Jaworze. Sprzêt
zakupiony w ramach projektu zosta³ wykorzystany m.in. pod-
czas Mistrzostw Polski 3D Jaworze, jakie rozegrane zosta³y
w Jaworzu w dniach 09.07. W tym miejscu pragnê bardzo
podziêkowaæ Urzêdowi Gminy Jaworze za pomoc, jest to dla
nas ogromna szansa na rozwój. Projekt jest WSPÓ£FINAN-
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SOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, W RAMACH
PROGRAMU WSPÓ£PRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZ-
POSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA S£OWACKA 2007 - 2013
ORAZ BUD¯ETU PAÑSTWA ZA POŒREDNICTWEM EURO-
REGIONU BESKIDY. To dla nas istotny zastrzyk finansowy,
dotychczas zawody organizowaliœmy dziêki wsparciu UG w
Jaworzu i sponsorowi firmie Berndorf Baderbau, jednak rzad-
ko kiedy nam siê bilansowa³y, trzeba by³o dok³adaæ z w³asnej
kieszeni. Projekt koñczy siê jesieni¹, ostatnia runda zawo-
dów bêdzie w Jaworzu 10 wrzeœnia, ale mamy nadziejê na
kontynuacjê tego przedsiêwziêcia w przysz³ym roku. Bêdzie-
my siê staraæ ow¹ przyjaŸñ ze s³owackimi ³ucznikami utrzy-
maæ.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

Wybrane osi¹gniêcia czo³owych zawodników:

Lucjan Socha - ³uk bloczkowy
zajête miejsca:

II - Miêdzynarodowe Zawody Terenowe 2D - Biery;
I - Miêdzynarodowe Zawody Terenowe 2D - Jaworze 2006;
VI - HM Œl¹ska 2003 - Ruda Œl¹ska;
I - Dru¿ynowy Mistrz Polski Seniorów 2007 - Legnica;
V - I Puchar Polski 3D - Jaworze; IV - II Puchar Polski 3D;
II - III Puchar Polski 3D; V - IV Puchar Polski 3D - Jaworze;
I - Ogólna klasyfikacja Pucharu Polski 3D;
I - I Mistrzostwa Polski 3D w Jaworzu;
VI - Miêdzynarodowe Mistrzostwa Czech

Adam Bisok - ³uk bloczkowy, hunter, longbow
zajête miejsca:

I - Halowe Mistrzostwa Œl¹ska 2006 - Jasienica;
V - IV Terenowych Zawodach £uczniczych, Jasienica-Jaworze;
I - Miêdzynarodowe Zawody Terenowe 2D - Jaworze 2006 (³uk
tradycyjny);
III- Miêdzynarodowe Zawody o Puchar Czech 2004;
I - Dru¿ynowy Mistrz Polski seniorów - Legnica;
II - 2 runda I Pucharu Polsku 3D; III - 3 runda I Pucharu Polsku
3D;
III - 4 runda I Pucharu Polsku 3D;
II - Ogólna klasyfikacja I Pucharu Polsku 3D;
V - I Mistrzostwa Polski 3D;
V - Miêdzynarodowe Mistrzostwa Czech;
VII - Puchar Europy 3D Vorau -  Austria;
III - Mistrzostwa Œl¹ska w Zywcu;
IV - Puchar Europy 3D Porec Chorwacja;
II - Otwarte Mistrzostwa S³owacji w 3D;
I - Mistrzostwa Œl¹ska w 3D 2011;
I - Halowe Mistrzostwa Polski FITA 2011 - dru¿yna;
I - Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski FITA 3D 2011

Piotr Kiser - ³uk klasyczny, bloczkowy, longbow
zajête miejsca:

II - Miêdzynarodowe Zawody o Puchar Czech 2004 r.;
VII - Mistrzostwa Œl¹ska 2006;
VIII - Miêdzynarodowy Puchar Beskidów - Milówka;
III - I Puchar Polski w 3D - Jaworze;

V - Miêdzynarodowy Puchar Tatr - Zakopane;
I - Halowy Mistrz Polski 2011;
I - Dru¿ynowy Mistrz Polski FITA

Jaros³aw Matoga - zawodnik, trener - ³uk bloczkowy
zajête miejsca:

IV - HMP seniorów - Zamoœæ 1998;
III - HMP seniorów dru¿ynowo - Zamoœæ 1998;
I - HMP seniorów dru¿ynowo - Zgierz 1999;
VIII - HMP seniorów - Zgierz 1999; dru¿ynowy rekord Polski;
IV - HM Œl¹ska - Czêstochowa 1999;
IX - Puchar Prezydenta Bielska Bia³ej 1999;
V - HMP seniorów - Zgierz 2000;
I - HMP seniorów dru¿ynowo - Zgierz 2000;
V - Ogólnopolskie Zawody o Puchar Wójta Gminy Jeleœnia -
Jeleœnia 2001;
IV - HM Œl¹ska - Ruda Œl¹ska 2006;
I - Mistrz Polski dru¿ynowy 2007 Legnica;
I - Mistrz Œl¹ska 2007 - Milówka;
I - 1 runda I Pucharu Polsku 3D;
III - 3 runda I Pucharu Polsku 3D;
III - Halowe Mistrzostwa Polski 2008 w Krakowie - Dru¿yna

Tadeusz Krupa - £uk tradycyjny - refleksyjny
zajête miejsca:

I - Puchar Europy 3D Porec - Chorwacja

Andrzej Krehut - ³uk bloczkowy
zajête miejsca:

IV - Miêdzynarodowe Zawody Terenowe 2D - 2006 Jaworze;
V - Mistrzostwa Œl¹ska Milówka;
IV - 1 runda I Pucharu Polsku 3D;
II - 2 runda I Pucharu Polsku 3D;
IV - 3 runda I Pucharu Polsku 3D;
II - Ogólna Klasyfikacja I Pucharu Polsku 3D;
II - Mistrzostwa Œl¹ska w ¯ywcu

Dariusz Socha - ³uk bloczkowy
zajête miejsca:

III - Miêdzynarodowe Zawody Terenowe 2D - 2006 Jaworze;
IV - Mistrzostwa Œl¹ska - Milówka;
V - 2 runda I Pucharu Polsku 3D;
VI - Ogólna klasyfikacja I Pucharu Polsku 3D;
III - Halowe Mistrzostwa Polski FITA 2011;
I - Halowe Mistrzostwa Polski FITA 2011 - dru¿yna

Krzysztof Gruszka - ³uk bloczkowy, hunter
IV - 2 runda I Pucharu Polsku 3D;
IV - 3 runda I Pucharu Polsku 3D;
VI - 4 runda I Pucharu Polsku 3D;
IV - ogólna klasyfikacja runda I Pucharu Polsku 3D;
III - I Mistrzostwa Polski 3D

Roman Sikora - ³uk bloczkowy
III - Puchar Beskidów;
III - Puchar Polski FITA - Prudnik;
II - Mistrzostwa Polski 3D 2010;
I - Halowy Mistrz Polski FITA 2011 - dru¿yna
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18 kronik mo¿na by³o obejrzeæ w jaworzañskiej stra¿nicy 23 lipca,
podczas II Powiatowego Przegl¹du Kronik OSP Powiatu Bielskiego.
Poœród stra¿ackich dziejopisów mo¿na by³o znaleŸæ anna³y M³odzie¿o-
wej Dru¿yny Po¿arniczej z Por¹bki, Oddzia³u Powiatowego Zarz¹du
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Bielsku-Bia³ej, Komendanta
Gminnego ZOSP w Czechowicach czy jak¿e ciekawe foto-kroniki. Za-
tem jury nie mia³o nazbyt ³atwego zadania, sk³ad oceniaj¹cych doda-
wa³ rangi imprezie, bowiem przewodnicz¹cym komisji konkursowej by³
Ludwik Kotoñski przedstawiciel Komisji Historycznej ZG ZOSP RP w
Warszawie, zaœ cz³onkami zostali Kazimierz Chrapek Prezes OSP ze
Skoczowa oraz Stanis³aw Kucharczyk ZW OSP Katowice. Jednak trzeba
by³o wybraæ zwyciêzcê i tak laureatem zosta³a OSP Meszna, wyró¿nie-
nia natomiast otrzyma³y Ochotnicze Stra¿e Po¿arne z Bestwinki, By-
strej, Œwiêtoszówki oraz kronika Komendanta Gminnego OSP Cze-
chowice, a tak¿e Kronika Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego w Bielsku-
Bia³ej. Niestety OSP Jaworze- zgodnie z regulaminem imprezy- nie
zosta³o sklasyfikowane, bowiem jeden z punktów prawid³a mówi o tym,
¿e ta sama kronika nie mo¿e byæ oceniania czêœciej ni¿ raz na trzy lata,
jednak powinna byæ prezentowana, jako wzór. I kolejny punkt dolewa
oliwy do ognia, czytamy tu miêdzy innymi, ¿e kroniki, które wczeœniej
zakwalifikowa³y siê na wy¿szy szczebel, s¹ oceniane od ostatniego
przegl¹du, w którym bra³y udzia³. Tymczasem jaworzañski dziejopis w
ubieg³ym roku prezentowa³ siê w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Kronik
OSP w Olsztynie, gdzie otrzyma³ wyró¿nienie. Mo¿na mieæ ¿al lecz z
regulaminem po prostu siê nie dyskutuje.

Wracaj¹c do lipcowej imprezy w Jaworzu, warto wspomnieæ o niektó-
rych punktach bogatego programu. Miêdzy innymi zwiedzano Muzeum

Fauny i Flory w Gimnazjum im. gen. Stanis³awa Maczka-
w tym miejscu specjalne podziêkowania nale¿¹ siê opro-
wadzaj¹cym: Andrzejowi St¹siekowi, Jerzemu Ryrycho-
wi oraz uczennicom IIB- Marcelinie Pomper i Agnieszce
Kukla. PóŸniej grupa pojecha³a do uroczego Jaworza

Na³ê¿a, gdzie m.in. pod Wiat¹ Jesionka, poœród cudnych pejza¿y,
degustowano pstr¹gi. Dha Danuta Pawlus Wiceprezes OSP w Jawo-
rzu oprowadzi³a goœci po ciekawych zak¹tkach gminy, opowiadaj¹c
ich historiê. Nie mog³o zabrakn¹æ spaceru po Parku Zdrojowym czy
zwiedzania jaworzañskich koœcio³ów.  Podczas przegl¹du goœcie mogli
obejrzeæ tak¿e kroniki dzia³aj¹cych w gminie organizacji pozarz¹do-
wych:KGW nr 1, Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów, TMJ, Pol-
skiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz dziejopis druhów z czeskiej
Rzeki. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w owej miejscowoœci
jeszcze po wojnie funkcjonowa³y dwie dru¿yny - polska i czeska. Za-
tem trudno dziwiæ siê wieloletniej i owocnej wspó³pracy ochotników z
Jaworza ze stra¿akami zza po³udniowej granicy.

Organizatorami  II Powiatowego Przegl¹du Kronik OSP Powiatu Biel-
skiego byli: Zarz¹d i Komisja Historyczna Oddzia³u Powiatowego Zwi¹z-
ku OSP  R.P. w Bielsku-Bia³ej, oraz OSP Jaworze. Patronat nad im-
prez¹ obj¹³ Starosta Bielski Andrzej P³onka. Tego typu przedsiêwziêcia
ciesz¹ siê nies³abn¹cym zainteresowaniem o czym œwiadczyæ mo¿e
grono goœci, wœród których byli m.in. Alina Macher oraz Aleksander
Radkowski ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Bia³ej, Adam Caputa
Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z B-B oraz Maciej
Bujakowski wyk³adowca Akademii Techniczo-Humanistycznej z B-B,
zarazem prelegent. (Na zdjêciu na ok³adce, dostarczonym przez OSP
w Jaworzu, wszyscy uczestnicy przegl¹du)                 Przygotowali

Agata Jêdrysko
Piotr Filipkowski

Z DZIA£ALNOŒCI ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH ci¹g dalszy

 Stra¿acy – Kronikarze

grzewa³ publicznoœæ w czeskiej Rzece na Majowej Zabawie (Ma-
jowa Veselnica).
W lipcu z sukcesem Jaworze wystêpowa³o we wspomnianym prze-
gl¹dzie w Brennej, tak¿e podczas XXIV Beskidzkiego Rajdu Po-
jazdów Zabytkowych w hotelu Jawor,  Ligockiego Jarmarku w Li-
gotce Kameralnej oraz w Szczyrku, a póŸniej w sierpniu w Mako-
wie Podhalañskim w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W ka-
lendarzu jeszcze 40-lecie jaworzañskiego Ko³a Rencistów, Emery-
tów i Inwalidów (31.08), Do¿ynki w Trzanowicach (3.09) i Tosza-
nowicach Górnych (10.09), zaœ w listopadzie wyjazd do Opatowa
(Województwo Œwiêtokrzyskie), gdzie Jaworze bêdzie bra³o udzia³
XVII Regionalnych Spotkaniach Zespo³ów Artystycznych OSP.
Warto podkreœliæ, ¿e zespó³ nie ma swojego choreografa, zatem wszyst-
kie uk³ady taneczne opracowuj¹ cz³onkowie grupy. Jaworze dzia³a od
2004 roku, obecnie liczy 25-cioro tancerzy, œpiewaków. Jest to zespó³
wielopokoleniowy - mówi Danuta Pawlus - s¹ tu starzyki i dzieci. Oprócz
dba³oœci o tradycyjny repertuar wa¿na jest tak¿e dba³oœæ o stroje, przy-
gotowane i dobrane perfekcyjnie. W³aœnie o strój kobiecy Œl¹ska Cie-

szyñskiego poprosi³ Stani-
s³aw Æmiel z Ligotki Kame-
ralnej, by móc odzienie po-
kazaæ na wystawie regional-
nej. Leszek Baron Dyrektor
Oœrodka Promocji Gminy
Jaworze nie mia³ w¹tpliwoœci
do kogo zwróciæ siê w tej kwe-
stii.               Przygotowa³a

Agata Jêdrysko

Pracowicie i z przytupem
To stwierdzenie pasuje znakomicie do Zespo³u Regionalnego
Jaworze, bowiem by wystêpowaæ  wraz z zespo³em, trzeba
wpierw w³o¿yæ sporo wysi³ku. Przygotowywanie repertuaru zgod-
nego z histori¹ i tradycj¹, wyczerpuj¹ce próby, do tego umiejêt-
noœæ pogodzenia wielu obowi¹zków. Jak widaæ jaworzañskim
piewcom folkloru udaje siê to koncertowo, co mo¿na us³yszeæ i
zobaczyæ podczas ich wystêpów. 2 sierpnia wytañczyli i wyœpie-
wali II miejsce na 44 Wojewódzkim Przegl¹dzie Wiejskich Ze-
spo³ów Artystycznych w Brennej. Jak widaæ zespó³ koncertuje
nie tylko w Jaworzu, a wszêdzie przyjmowany jest gromkimi
brawami. 9 kwietnia prezentowa³ siê podczas Miêdzykulturowe-
go Przegl¹du Zag³êbie i S¹siedzi w Dobrowie Górniczej, póŸ-
niej cieszy³ oczy i serca widzów podczas majówki, równie¿ w
maju uœwietni³ Dzieñ seniora w Ha³cnowie i Jaworzu oraz roz-

 ZR Jaworze

ZR Jaworze w Ligotce Kameralnej Strój regionalny Œl¹ska Cieszyñskiego
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W 2011roku Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu
realizuje kolejny ju¿ projekt unijny pn. „Program aktywnej inte-
gracji w gminie Jaworze”. Pocz¹wszy od rekrutacji uczestników,
po indywidualne konsultacje z doradc¹ zawodowym, do trenin-
gów kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych, które zakoñczy³y
siê w po³owie lipca br. Treningi obejmowa³y: trening komunikacji
interpersonalnej, trening asertywnoœci, trening autokreacji i au-
toprezentacji, warsztaty – jak zrobiæ dobre wra¿enie i jak zacho-
waæ siê w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy mieli tak-
¿e zmieniæ dotychczasowe przeœwiadczenia organizuj¹ce ich
¿ycie, zmniejszyæ deficyty poznawcze, motywacyjne, emocjonal-
ne, które s¹ wynikiem syndromu wyuczonej bezradnoœci, zmniej-
szyæ braki w sferze zachowañ spo³ecznych poprzez naukê na-
wi¹zywania rozmowy, wyra¿ania jasno swojego zdania, mówie-

nia o sobie, okreœlania w³asnych pragnieñ a tak¿e przyjmowanie
krytyki ze strony innych osób. Prowadzone by³y tak¿e warsztaty
dotycz¹ce efektywnego poszukiwania pracy, otworzenia i prowa-
dzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, przygotowania indy-
widualnych dokumentów aplikacyjnych. Omówiono praktyczne
aspekty rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawc¹. Zapoznano
uczestników z topografi¹ urzêdów zwi¹zanych poszukiwaniem
pracy, ze swoimi indywidualnymi preferencjami zawodowymi,
uczono jak pozyskaæ wiedzê o lokalnym rynku pracy. Budowano
motywacjê, gotowoœæ do powrotu na rynek pracy i rozwój osobi-
sty, podnoszono kompetencje spo³eczne i zawodowe.

Kolejno w lipcu br. odby³ siê trening ekonomiczny i prowadze-
nia gospodarstwa domowego z treningiem kulinarnym. Program
obejmowa³ warsztat dotycz¹cy umiejêtnoœci gospodarowania pie-
niêdzmi, regulowania op³at, planowania zakupów i wydatków,
zajêcia ucz¹ce przygotowywania prostych potraw, kszta³towania
zdrowych nawyków dietetycznych.

Jednoczeœnie realizowane s¹ tak¿e porady psychologiczne dla
uczestników projektu.

Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia rozpoczn¹ siê kursy/szko-
lenia zawodowe, które pozwol¹ osobom podnieœæ lub zdobyæ
nowe kwalifikacje i umiejêtnoœci zgodnie z indywidualn¹
œcie¿k¹ aktywizacji zawodowej ustalon¹ z doradc¹ zawodo-
wym.

Wszystkie instrumenty
aktywnej integracji s¹ za-
stosowane wed³ug indywi-
dualnych œcie¿ek reinte-
gracji – dobranych odpo-
wiednio do potrzeb uczest-
ników projektu.

 Z prac Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

 NOWE HORYZONTY – „PE£N¥ PAR¥”
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KORA S
JASIENICA, CIESZYÑSKA 493, OBOK DWORCA PKP

SK£AD OPA£OWY
Polecamy:

Wêgiel orzech i groszek (wysokokaloryczne), Flot, Ekogroszek – Retopal, Chwa³owice

cennik: www.kora-s.ig.pl
tel. 33 815 28 64, kom. 500 386 124

FIRANY, ZAS£ONY

SPRZEDA¯
SZYCIE NA WYMIAR

KORA S
JASIENICA, UL. CIESZYÑSKA 493

budynek GS-u (parter)
www.kora-sklep.ig.pl

tel. 500 386 128

ZAPRASZAMY

Uwaga Reklamodawcy
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane do trzeciego wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja
nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam. Cena 1 segmentu og³oszeniowego o wymiarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw  wynosi 33 z³ z podatkiem
VAT. Z uwzglêdnieniem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt. Reklamy przyjmuje Janusz Kos w godzinach pracy UG Jaworze.
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Czasopismo „Echo Jaworza” – miesiêcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urz¹d Gminy Jaworze z siedzib¹:
ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,  tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33
8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl;  internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespó³ redak-
cyjny: Piotr Filipkowski  –  Redaktor Naczelny, Agata Jêdrysko – Zastêpca Redaktora Naczelnego i odpowiedzial-
na za korektê. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spó³ka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Bia³a. Redakcja nie
zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. (0-33) 817-25-68, tel. kom. 0 602-574-561

e-mail: sworntran@interia.pl

poleca us³ugi w zakresie:

t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów
ogólnych i specjalistycznych (np. medycznych,
prawnych itd.);
indywidualnych lekcji jêzykowych;
konsultacji metodyczno-jêzykowych;
doradztwa merytorycznego podczas pisania
prac naukowych (licencjat, praca magisterska);

•

•
•
•
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Wczoraj… i dziś 
    Gminy Jaworze 1991-2011

13 października 1984 – z inicjatywy 
mieszkańca Jaworza, Mieczysława 
Dzięgielewskiego i grupy osób skupio-
nych wokół niego powołano Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Jaworzańskiej. 
Przedstawiony program działania był 
realizowany wspólnie z Radą Sołecką, 
przy szerokim poparciu mieszkańców 
Jaworza.
Program ten zakładał między innymi:
• przywrócenie samodzielności admini-
stracyjnej Jaworza, jako odrębnej gminy; 
• podjęcie starań, aby Jaworze  nawiązu-
jąc do historycznych tradycji, ponownie 
stało się uzdrowiskiem;
• wprowadzenie w Jaworzu nazewnictwa 
ulic. Projekt nazw ulic przedstawił prezes 
TMZJ Mieczysław Dzięgielewski;
• uruchomienie czynów społecznych, 
które w tym czasie, tam gdzie były do-
brze przygotowane, przynosiły lokalnej 
społeczności duże korzyści.

20 listopada 1984 – pierwsze zebranie 
i wybór Rady i Prezydium Rady Sołeckiej 
w następującym składzie: 
• na przewodniczącego Rady Sołeckiej 
wybrano Stanisława Zontka;
• na dwóch zastępców wybrano Jana 
Głowackiego i Jana Krzyszpienia;
• na sekretarza Rady Sołeckiej wybrano 
Bogusława Krzemińskiego.

Najpierw jednak GRN (Gminna Rada 
Narodowa) w Jasienicy powołała  Gmin-
ny Zespół Koordynacyjny. Na jego prze-
wodniczącego wyznaczono Andrzeja 
Śliwkę, obecnie pełniącego funkcję prze-
wodniczącego Rady Gminy w Jaworzu. 
Na pełnomocnika dla sołectwa Jaworze 
z ramienia Rady Gminy w Jasienicy 
wyznaczony został radny z Jaworza 
Jan Podstawny. Ten dzień to początek 
działania  Rady Sołeckiej w Jaworzu.  

W dalszym ciągu istniała funkcja sołtysa 
wybieranego na zebraniach sołeckich. Był 
nim wielokrotnie Karol Drozd.

3 marca 1988 zmarł przewodniczący Rady 
Sołeckiej w Jaworzu Stanisław Zontek. Za 
przyzwoleniem społecznym funkcję przewod-
niczącego Rady Sołeckiej przyjął dr Jacek 
Rybarkiewicz do czasu powołania nowego 
przewodniczącego, którym został wybrany 
Jan Krzyszpień.

W 1988 roku  w Jaworzu ówcześni człon-
kowie Rady Sołeckiej wspólnie z Prezesem 
TMZJ podjęli aktywne działania na rzecz  
uzyskania  samodzielności administracyjnej. 
Warto więc te osoby zaprezentować, a byli to: 
• przewodniczący Rady Sołeckiej Jan 

Krzyszpień;
• sekretarz Rady sołeckiej Bogusław 

Krzemiński;
• członkowie Prezydium Rady Sołeckiej 

Małgorzata Kobiela-Gryczka i Edward 
König;

• Prezes TMZJ Jacek Rybarkiewicz.
15 września 1988 roku podjęto uchwałę 

o zwróceniu się do wszystkich pełnoletnich 
mieszkańców Jaworza z pytaniem „Czy 
jesteś za przywróceniem miejscowości 
Jaworze samodzielności administracyjnej 
polegającej na utworzeniu odrębnej gminy 
dla całego Jaworza”. Tym swego rodzaju son-
dażem objęto 2878 mieszkańców na 3609 
pełnoletnich tj. uprawnionych do zabrania 
głosu. Pozytywną odpowiedź uzyskano od 
98,95% uprawnionych do „sondażu”.

24 listopada 1988 – Małgorzata Kobiela-
Gryczka przygotowała pismo do Rady Pań-
stwa, które osobiście odczytała na zebraniu 
sołeckim w Jaworzu. Sprawie tej nadano 
więc oficjalny bieg. Na sesji GRN w Jasienicy 
podjęto uchwałę o poparciu starań mieszkań-
ców Jaworza dążących do samodzielności 
administracyjnej.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 
poprzedzających odzyskanie samodzielności administracyjnej przez Jaworze

16 marca 1989 roku Gminna Rada 
Narodowa w Jasienicy po pozytywnym 
zaopiniowaniu przesłała wniosek do Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej 
w sprawie samodzielności administracyjnej 
Jaworza. Sprawa jednak utknęła w „mar-
twym punkcie”. Poseł Ziemi Cieszyńskiej 
Roman Greń i Prezes TMZJ Jacek Rybar-
kiewicz czynili starania w celu uzyskania 
odpowiedzi władz centralnych na owe 
pismo, aż do zmiany ustroju czyli wolnych 
wyborów 4 czerwca 1989 roku. Poseł 
Ziemi Cieszyńskiej Roman Greń i prezes 
TMZJ Jacek Rybarkiewicz na własny koszt 
wyjeżdżali do Warszawy i wielokrotnie, 
tam starali się dociec odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego brak jest jakiejkolwiek 
decyzji w sprawie Jaworza.

14 grudnia 1989 roku Rada Sołec-
ka wystosowała pismo do Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej  
w sprawie przyśpieszenia wniosku jawo-
rzan domagających się samodzielności 
miejscowości

31 stycznia 1990 roku Wojewódzka 
Rada Narodowa w Bielsku-Białej zaopinio-
wała wniosek i zgodnie z kompetencjami 
przesłała do Warszawy. Sprawa Jaworza 
znów utknęła. Nowe władze i rząd Ta-
deusza Mazowieckiego zasugerowały 
wszczęcie całej procedury starań o samo-
dzielność administracyjną – od początku.

24 sierpnia 1990 roku nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy w Jasienicy. Z inicja-
tywy sześciu radnych Jaworza (w Gminie 
Jasienica): Jana Ficonia, Bogusława 
Krzemińskiego, Władysława Nikla, 
Zbigniewa Putka, Jerzego Suchego  
i Karola Szramka na 24 sierpnia 1990 roku 
zwołano nadzwyczajną sesję Rady Gminy 
w Jasienicy z udziałem przewodniczącego 
Rady Sołeckiej Jana Krzyszpienia i Pre-
zesa TMZJ Jacka Rybarkiewicza, a także 
przewodniczącego Wojewódzkiego Sejmi-
ku Samorządowego J. Gduli. Podczas tej 
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sesji wygłoszono dwa referaty: Bogusława 
Krzemińskiego i Jacka Rybarkiewicza. 
Rada Gminy w Jasienicy przegłosowała 
uchwałę popierającą dążenia jaworzan do  
utworzenia samodzielnej gminy. 

3 września 1990 roku wicewojewoda 
bielski Piotr Moll skompletował całą 
dokumentację i przedstawił ją Sejmikowi 
Samorządowemu i jego przewodniczącemu 
J. Gduli, który przeprowadził w Jaworzu 
„kontrolę  sondażu” z 1988 roku – w czym 
wspomagał go Władysław Nikiel.

8 września 1990 roku radni z Jaworza 
w Radzie Gminy w Jasienicy, Rada Sołecka 
w Jaworzu, Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Jaworzańskiej, Stowarzyszenie Obywatel-
skie wystosowali wspólne pismo do Urzędu 
Rady Ministrów z prośbą o pozytywne speł-
nienie woli mieszkańców Jaworza, mając 
na uwadze dążenia jaworzan, jak i tradycje 
historyczne tej miejscowości.

22 grudnia 1990 roku – rozporządzenie 
Urzędu Rady Ministrów zapisane w Dz.U. 
nr 2 z 1991 roku poz. 8. Na mocy tegoż 
rozporządzenia zostały utworzone samo-
dzielne gminy: Gilowice, Ślemień, Jaworze 
i Łękawica. Pismo takie zostało skierowane 
od wojewody bielskiego  w dniu 17 stycznia 
1991 roku.

2 kwietnia 1991 roku powołanie Gminy 
Jaworze.

17 kwietnia 1991 roku – obwieszczenie 
o utworzeniu w Jaworzu dwóch obwodów  
głosownia: w Domu Strażaka i w Szkole 
Podstawowej nr 1. Sekretarzem Komisji 
Wyborczej został Jerzy Krzemiński, a jej 
przewodniczącym Karol Ciejka.

27 maja 1991 roku – uchwała Rady 
Gminy Jaworze o powołaniu wójta Gminy 
Jaworze w głosowaniu tajnym, w którym 
wybrano Pawła Mularza.  Uchwałę podpisał 
Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Nikiel.

1 lipca 1991 roku rozpoczyna działal-
ność Urząd Gminy Jaworze.

18 grudnia 1991 –  uchwałą Rady Gminy 
Jaworze powołano gazetę lokalną „Echo 
Jaworza” i redakcję w składzie:
Przewodnicząca Zespołu Redakcyjnego – 
Małgorzata Kobiela-Gryczka
Zastępca Przewodniczącego – 
Józef Czader
Sekretarz- Jadwiga Roik
Bogusław Krzemiński – członek
Jan Krzyszpień – członek
Paweł Mularz – członek
Marian Zygmunt – członek

1 stycznia 1992 – rozpoczyna funkcjono-
wanie Urząd Stanu Cywilnego w Jaworzu. 
Wcześniej tj 18 grudnia 1991 roku uchwałą 
Rady Gminy Jaworze na stanowisko kie-
rownika USC powołano Elżbietę  Szrom.

„Jaworze obchodziło w roku 
1987 swoje siedemsetlecie.  
W czasie swego istnienia  prze-
żywało, jak każda miejscowość, 
wzloty i upadki. U szczytu było w  
roku 1862 , kiedy to znano je jako 
cenione uzdrowisko mające duże 
szanse dalszego rozwoju. Ban-
kructwo ówczesnego właściciela  
Jaworza hr  Filipa  Saint-Genois 
d’Anneaucourt i wichry I i II wojny 
światowej oraz nieprzewidziane, 
niezależne  od nas, układy po-
lityczne po II wojnie światowej 
pokrzyżowały ambitne plany. 
Władze PRL, nie honorowały  
planu zagospodarowania Jawo-
rza jako uzdrowiska, który został 
opracowany  tuż przed wybuchem 
II wojny światowej przez władze wojewódzkie II RP […].

Pierwsze władze w „odrodzonym” Jaworzu to Rada Gminy  składająca się z 18 radnych. 
Wójt Gminy Paweł Mularz będący równocześnie  przewodniczącym Zarządu Gminy, w skład 

którego  wchodzi czterech radnych oraz  
z głosem doradczym sekretarz gminy Cze-
sław Wierzbicki  i skarbnik Emma Penkala. 
Przewodniczącym Rady Gminy  jest Wła-
dysław Nikiel. Biuro Urzędu Gminy łącznie 
z Urzędem Stanu Cywilnego i Gminną 
Biblioteką Publiczną składa się z 16 pra-
cowników umysłowych, pełnoetatowych, 7 
pracowników ćwierć i półetatowych (stan 
na 1991 rok. przyp. red).

Jaworze ma 21,33 km2, w tym około 
51% lasów […]. 

Według stanu na 31 grudnia 1992 roku  
Jaworze posiada 1250 domów, w tym 
ponad 100 domów letniskowych i liczy 
5350 mieszkańców stałych. W 1945 roku 
było 430 domów i 2800 mieszkańców, czyli 
liczba mieszkańców podwoiła się, a liczba 
budynków potroiła [...]. 

Krótkie dzieje budynku 
Urzędu Gminy Jaworze 
– opracowanie Jadwiga  Roik

„Powyższy budynek jest od 1945 roku siedzi-
bą władz administracyjnych  w Jaworzu. Jest w 
nim kawał naszej historii. Od lutego 1945 roku  
był on siedzibą  Urzędu Gminnego dla Jawo-
rza. Od 1 stycznia 1946 roku do 31 grudnia 
1954 roku  siedzibą Zarządu  Gminy Zbiorowej 
i Urzędu Stanu Cywilnego dla Jaworza, Jasie-
nicy i Wapienicy, od 1 stycznia   1955  do 31 
grudnia 1972 siedzibą  Prezydium Gromadzkiej  
Rady Narodowej dla Jaworza, w tym  od 1960- 
1972  Rejonowego Urzędu  Stanu Cywilnego 
dla Jaworza, Jasienicy, Wapienicy i Grodźca. 
Od 2 kwietnia 1991 roku  po osiemnastoletniej  
przerwie, mamy  własny Urząd  Gminy i Urząd 
Stanu Cywilnego tylko dla Jaworza.

Ciekawostki dotyczące Gminy Jaworze 
na podstawie  materiałów przygotowanych przez  Jadwigę Roik na 10-lecie gminy

Odnowiona tzw Kwatera Hrabiowska  na cmentarzu  katolic-
kim jako jeden z przykładów działalności Społecznej Rady 
Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu
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Od 1 stycznia 1949 roku do dnia dzisiejszego mieści się w budynku 
nieprzerwanie  Gminna Biblioteka  Publiczna. Od 1955 roku  Komisa-
riat Policji (dawniej Milicji Obywatelskiej), od 1958 roku automatyczna 
centrala telefoniczna (przedtem  łączył nas telefonami na korbkę Urząd 
Pocztowo-Telekomunikacyjny). Po przekroczeniu  100 numerów telefo-
nicznych centrala  otrzymała  nazwę Nadzór  Telekomunikacyjny  i tak  
jest po dzień dzisiejszy (stan na rok 2001. przyp. red.) […]. 

Dłużej lub krócej „gościły” w tym budynku: Związek b.Więźniów Po-
litycznych, Przychodnia Lecznicza, Komitet Gminny PZPR, świetlica 
„Służba Polsce”, Kasa Spółdzielcza, Radiostudio lokalne, Ormówka 
(Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej przyp. red), POSTiW  
(Przedsiębiorstwo Organizacji Sportu, Turystyki i Wypoczynku) prze-
kształcone później w Biuro Zakwaterowań, Sołtysówka, Archiwum 
Gminy Jasienica,  punkt kasowy Banku Spółdzielczego, Koło ZMW, 
Rada Sołecka, Koło Emerytów i Rencistów, biuro doradcze  służby 
rolnej  Wojewódzkiego Ośrodka Postępu  Rolniczego, Zakład  Go-
spodarki Mieszkaniowej […].

Liczba mieszkańców Gminy Jaworze
w latach 1991-2010
Rok   Liczba   Liczba
    mieszkańców   mieszkańców
    stałych   czasowych

1991   5.220   52
1992   5.295   96
1993   5.361   71
1994   5.390   96
1995   5.502   108 
1996   5.590   117
1997   5.660   120
1998   5.765   159
1999   5803   158
2000   5870   159
2001   5906   157
2002   5950   159
2003   6050   185
2004   6145   195
2005   6195   219
2006   6241   210
2007   6299   249
2008   6360   227
2009   6433   226
2010   6521   278 

Sporządziła: Barbara Pieczara

W wyniku pozbawienia Jaworza z dniem 31 grudnia 1972 samo-
dzielności i stworzenia wspólnego dla Jaworza, Wapienicy i Między-
rzecza Urzędu Gminy, siedzibą tegoż urzędu stała się Wapienica.  
Paradoksem było opuszczenie 22 izbowego biurowca administracyj-
nego  w Jaworzu  dla 7 izbowego  budynku, który zajął nowo  powołany  
Urząd Gminy w Wapienicy.

Tymczasowe przeznaczenie  niektórych pomieszczeń  biurowych 
w Jaworzu na nie  nadające się  do tego celu mieszkania prywatne 
doprowadziło w dniu 2 grudnia 1973 roku do tragedii. Używana do 
celów gospodarczych butla gazowa (w pomieszczeniach tych nie 
było bowiem przewodów kominowych), wraz z drugą zapasową  
przechowywana w tym samym pomieszczeniu, wybuchła powodując 
śmierć trzech osób oraz ogromne zniszczenie budynku poprzez 
powstały w wyniku wybuchu pożar. A wszystko to było niepotrzeb-
ne, bo siedzibą  nowego urzędu mógł z powodzeniem pozostać 
niniejszy budynek. Wtedy na pewno wszystko  potoczyłoby się dla 
Jaworza inaczej.”

Radni i Wójtowie Gminy Jaworze
I kadencja  RG Jaworze  1991-1994 
Paweł Mularz – wójt
Władysław Nikiel – przewodniczący RG
Józef Czader – zastępca przewodniczącego RG
Józef Brandys  Leokadia   Pyka
Leszek Chwistek  Mieczysław Sobkowicz
Ryszard Grzywnowicz Jerzy Pysz
Zbigniew Putek  Marian Zygmunt
Jerzy Suchy  Bożena Szłapa
Bogusław Krzemiński Helena Stanisławska
Leszek Kubik  Karol Szramek
Jerzy Kukla  Marian Mamorski    
 
II kadencja Rady Gminy Jaworze  1994-1998
Czesław Wierzbicki – wójt Gminy
Rudolf Galocz – zastępca wójta
Jerzy Pysz – przewodniczący Rady Gminy
(po rezygnacji z tej funkcji przez Władysława Nikla)
Anna Butkiewicz     
Krzysztof Czader  
Jerzy Kukla  Emilia Gruszczyk
Mieczysław Gwóźdź Mieczysław Sobkowicz 
Marian Moczała  Jan Wawrzyczek  
Jan Kliś    Władysław Nikiel  
Andrzej Pilch  Marian Zygmunt  
Mieczysław Urbaniak Anna Butkiewicz  
Bolesław Rabaszowski Paweł Lorek    
  

Kompleks sportowy przy ul. Koralowej 2011 poniżej 
i boisko z roku 2004
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III kadencja RG Jaworze  1998-2002
Czesław Wierzbicki – wójt
Rudolf Galocz – zastępca wójta
Andrzej Pilch – przewodniczący RG
Marian Zygmunt – zastępca przewodniczącego RG 
Jerzy Bisok  Zdzisław Niemczyk
Ryszard Klima  Jerzy Pysz
Jan Kliś    Ireneusz Szczypka
Piotr Krzemień  Roman Rucki
Aleksander Greń  Jerzy Sikora
Janusz Krzyszpień  Jan Wawrzyczek
Maria Kawik  Lucjan Socha
Jerzy  Edward Kukla Piotr Suchy

IV Kadencja RG Jaworze 2002-2006
Zdzisław Bylok – wójt
Roman Greń – zastępca Wójta 
Piotr Krzemień – przewodniczący RG
Zdzisław Niemczyk – zastępca przewodniczącego RG
Rudolf Galocz  Zbigniew Putek
Aleksander Greń  Krzysztof Kleszcz
Jan Bathelt  Edward Konig
Gruszczyk Tadeusz Roman Kruczek
Arkadiusz Mucha  Wiesława Rusin
Zygmunt Podkówka Roman Lorek
Jan Stekla

Najciekawsze wydarzenia 1991

Walne Zebranie w dniu 19 luty 1991
„Obecny na zebraniu przewodniczący Rady Sołeckiej Jan Krzysz-

pień poinformował, że Rada Ministrów przywróciła Jaworzu samo-
dzielność z dniem 2 kwietnia 1991. Jest to w historii Jaworza bardzo 
doniosłe wydarzenie, które nakłada na jaworzan duże obowiązki. 
Musimy dać z siebie wszystko, aby im sprostać – mówił Jan  Krzysz-
pień . W dalszym ciągu przewodniczący Rady Sołeckiej przypomniał o 
nawiązanej współpracy Jaworza z miejscowością Klundert w Holandii. 
Współpraca ta coraz bardziej się umacnia. Holendrzy pomagają Jawo-
rzu. Ostatnio przywieźli do Jaworza w darze nowy fotel dentystyczny 
dla Ośrodka Zdrowia. W perspektywie jest wyjazd naszego zespołu 
regionalnego do Holandii”.

* * * *
„W maju odbyły się wybory radnych i pierwsza sesja ( W dniu 25 

maja 1991 odbyła się w sanatorium uroczysta sesja nowej Rady 
Gminy), na której Władysław Nikiel wybrany został przewodniczącym 
Rady Gminy, zastępcą wybrano Józefa Czadra. W krótkim czasie 
potem odbył się wybór wójta, którym został Paweł Mularz. Formalne 
rozpoczęcie urzędowania nastąpiło z dniem 1 lipca 1991 r. Przedtem 
wybrano sekretarza gminy, którym został Czesław Wierzbicki. Urząd 
Stanu Cywilnego będzie jeszcze do końca roku przy Jasienicy. W 
Jaworzu rozpocznie działalność od 1 stycznia 1992 r.”.

* * * *
Pierwszy „Jaworzański Wrzesień” 
w samodzielnej gminie – 5-7. 9. 1991

„Była to piękna impreza, której dopisała w pełni pogoda. Nasze koło pod-
jęło się wypieku i sprzedaży kołaczy, co przyniosło nam niezły dochód, zasi-

lając w ten sposób naszą pustą 
kasę. Gromkie oklaski licznie ze-
branej publiczności świadczyły, 
że impreza była bardzo udana. 
Pod względem organizacyjnym 
nie było żadnych zakłóceń ani 
zaniedbań. Członkinie koła 
wykonały bukieciki dożynko-
we (wońki). Dużą atrakcją 
„Jaworzańskiego Września” 
była orkiestra dęta „Fanfare”  
z Holandii. Z pobytu w Jawo-
rzu byli bardzo zadowoleni.” 

* * * *
Mamy lokalną 
gazetę 
„Echo Jaworza”

„W listopadzie 1991 r. wyszedł pierwszy numer gazety lokalnej „Echo 
Jaworza”, co jest cenne dla mieszkańców. Pierwszy numer był bardzo cie-
kawy, sekretarzem redakcyjnym została nasza koleżanka Jadwiga Roik”.

* * * *
Z kroniki KGW – 1992 
Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskie-
go – 12. 5. 1992

„Członkinie wzięły liczny udział w tej pięknej imprezie, która na 
długo zachowa się w naszej pamięci. Inicjatorem odnowy pomnika po 
raz pierwszy wybudowanego w 1931 roku, był mieszkaniec Jaworza 
p. Józef Tymon. W naszej bibliotece publicznej znajduje się księga 
pamiątkowa z tej imprezy, którą każdy może obejrzeć i przypomnieć 
sobie tę piękną uroczystość.”

* * * *
1993

Wydanie nowego medalu „Zasłużony dla rozwoju 
Jaworza” 

„Na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 1993  zatwierdzony został 
wzór nowego medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza” oraz ustalono 

Z Kroniki Koła Gospodyń Wiejskich 

V Kadencja RG   2006-2010
Zdzisław Bylok – wójt
Roman Greń  – zastępca wójta
Radosław G. Ostałkiewicz – zastępca wójta
Andrzej Śliwka – przewodniczący
Zbigniew Putek – wiceprzewodniczący
Zygmunt Podkówka – wiceprzewodniczący
Eleonora  Golonka
Irena Mikler  Krzysztof Kleszcz
Krystyna Szczypka Zbigniew Lisowski
Jerzy Ryrych  Tadeusz Gruszczyk
Jan Stekla  Jan Bathelt
Roman Urbaś  Roman Lorek
Roman Kruczek

VI kadencja  RG  2010-2014
Zdzisław Bylok – wójt
Radosław G. Ostałkiewicz – zastępca wójta 
Andrzej Śliwka – przewodniczący RG
Joanna Buzderewicz – wiceprzewodnicząca  RG
Zbigniew Putek – wiceprzewodniczący RG
Irena Mikler  Roman Lorek
Danuta Mynarska  Zygmunt Podkówka
Krystyna Szczypka Gustaw Bohucki
Jan Bathelt  Jan Bożek
Zbigniew Lisowski  Roman Kruczek
Krzysztof Kleszcz  Jerzy Ryrych

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Jaworze 1991-1992

Strona tytulowa 1 numeru Echa Jaworza
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w jakich okolicznościach będzie on przyznawany. Wzory wykonał oraz 
akcję zapoczątkował samorzutnie p. Józef Tymon b. przewodniczący 
odbudowy pomnika Marszałka Piłsudskiego. Na stronie tytułowej 
jest wizerunek znanego działacza na rzecz Jaworza aptekarza Jana 
Boziewicza – na odwrocie sylwetki obu kościołów . Historia jego życia 
jest bardzo ciekawa – uwieczniona w nr 18 „Echa Jaworza” z 1993 
roku. W dniu15 grudnia 1989 apteka w Jaworzu otrzymała nazwę 
„Apteki im. Jana Boziewicza”.

* * * *
1994

Staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jaworzańskiej wydane 
zostały dwie widokówki Jaworza  na podstawie wzorów opracowanych 
przez kol. Jadwigę Roik. Są do nabycia w kioskach.

1995

Wybory Prezydenta RP
W roku 1995 odbyły się w dwóch turach: 4.11.1995 i 19.11.1995r. 

Wybory Prezydenta RP, którym został Aleksander Kwaśniewski. 
Wybory te podzieliły społeczeństwo na dwa obozy. W naszym kole 
sprawy te nie mają wpływu na współpracę.

Od lata 1995 sprzedawana jest w kioskach nowa widokówka Jawo-
rza wydana staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jaworzańskiej 
wg projektu naszej koleżanki – Jadwigi Roik.

1996
II Dzień Holenderski 
w Jaworzu

Nawiązane kontakty Jawo-
rza z miejscowością Klundert 
w Holandii trwają już ponad 
6 lat i są bardzo pozytywne. 
Wzorem roku ubiegłego od-
był się w Jaworzu w dniach 
25.05-26.05, 1996 tzw. „Dzień 
Holenderski”, bogaty w różne-
go rodzaju imprezy. Całość 
odbywała się w Amfiteatrze  
i  dzięki dobrej pogodzie 
wszystko bardzo się udało.

Transparent koło gminy 
przywitał Holendrów. Impre-
zę otworzył przewodniczący 
Komisji ds. Współpracy z za 
granicą Jacek Rybarkiewicz. 

Były różne występy m.in. mocno oklaskiwany Zespół Dziecięcy. 
Holendrzy częstowali polską widownię swoimi wyrobami: serami, 

śledziami itp. Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa obrazów 
miejscowych twórców

11 listopada 1997
Wieczorem w tymże dniu odbyła się w Teatrze im. A. Mickiewicza  

w Cieszynie uroczystość, na której wręczono Laur Srebrnej Cieszy-
nianki za zasługi dla Jaworza Janowi Krzyszpieniowi. Złożony ciężką 
chorobą Jan Krzyszpień nie mógł osobiście uczestniczyć w tej do-
niosłej imprezie. Wyróżnienie odebrała żona Małgorzata Krzyszpień.

8 sierpnia 1998 r. – 125-lecie OSP w Jaworzu
Koło przejęło całą część aprowizacyjną tej pięknej uroczystości, 

jaką był 125 Jubileusz OSP Jaworze.
Po raz pierwszy w historii Jaworza w mszy ekumenicznej uczest-

niczyli- poza miejscowymi księżmi, biskupi obu wyznań. Uroczystość 
była imponująca. Wśród wielu odznaczonych znalazła się również 
nasza koleżanka Eryka Rojczyk pełniąca w OSP funkcję skarbnika.

50-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej 28.10.1999
Uroczystość odbyła się w Domu Strażaka przy udziale władz 

wojewódzkich i powiatowych. Pracownicy biblioteki dziękowali za 
kwiaty i życzenia. Skromnym poczęstunkiem zajęły się koleżanki 
z KGW. 

11 listopada 1999
Gustaw Lorek odebrał w cieszyńskim teatrze Laur Srebrnej 

Cieszynianki za działalność charytatywną. 12 listopada Antoni 
Kruczek w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odebrał nagrodę im. 
ks.Józefa Londzina za działalność społeczną.

Rok 2001
Fragment z podsumowania KGW

„W związku z obchodami 10-lecia reaktywowanej Gminy Ja-
worze odbywało się w Jaworzu przez pół roku szereg imprez  
i spotkań. Impreza w amfiteatrze, którą uroz-
maiciły występy niecodzien-
nych kabaretów „Spotkanie 
z Balladą” (z komendantem) 
i Rak (z Bercikiem) oraz sze-
reg zespołów muzycznych  
i tanecznych była bardzo uda-
na. Członkinie brały także 
udział w tych obchodach. W 
ramach obchodów odbyły się w 
dniu 8 lutego 2001 r. posiady re-
gionalne pod hasłem: Wszystko 
o stroju Śląska Cieszyńskiego. 

Na podstawie Kroniki Koła 
Gospodyń Wiejskich  nr 1Echo Jaworza z nową winietą

Pierwsza przebudowa amfiteatru rok 2000

Echo Jaworza 
w nowej szacie graficznej
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Zamierzenia Rady 
Gminy 
na rok 1992 (fragmenty)

„ […] Rada Gminy wybrała  te propozycje, 
które uważała za możliwe do zrealizowania  
w bieżącym roku. Są to:
1. wykonanie projektu modernizacji cen-
trum Jaworza;
2. kontynuacja remontu budynku admini-
stracyjnego i obiektów w jego sąsiedztwie;
3. wykonanie projektu budynku administra-
cyjnego amfiteatru;
4. dokonanie uzgodnień  i kontynuacja 
działań  związanych z budową oczyszczalni 
ścieków;
5. kontynuacja remontu fragmentów ulic 
Zdrojowej/przed Apteką, od ulicy Wapie-
nickiej do budynku nr 43, od ulicy Pod-
górskiej do stacji transformatorowej, ulicy 
Brzoskwiniowej, Widok, Smrekowej łącznie 
z mostkiem do ulicy Zacisznej;
7. wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie 
budowy chodnika  wzdłuż ulicy Bielskiej do 
granicy Bielska-Białej, oraz wzdłuż ulicy 
Wapienickiej  do granicy miasta;
8. utworzenie komisji pojednawczo-rozjem-
czej w Urzędzie Gminy Jaworze;
9. zabieganie o stałą opiekę lekarską  
w szkołach i przedszkolach;
10. kontynuacja starań o utworzenie domu 
pomocy społecznej w  Jaworzu;
11. współpraca z Międzygminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Jasienicy;
12. otoczenie opieką  i udzielenie pomocy 
zespołom artystycznym „Jaworze, „Starzy 
Przyjaciele”, „Gwarek”;
13. utrzymanie i rozwijanie współpracy  
z miejscowością Klundert  w Holandii;
14. utworzenie fundacji gminnej dla uczniów 
miejscowych szkół podstawowych  za uzy-
skanie najlepszych wyników w nauce” […]

Na podstawie tekstów zawartych  
w pierwszych archiwalnych  
numerach Echa Jaworza:

Kaplica katolicka w Jaworzu Nałężu 2007
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Jaki był rok 1993  
w Gminie Jaworze
(dane statystyczne – fragmenty)

„ Na terenie gminy działalność gospodar-
czą  prowadziły:
- podmioty gospodarcze zaewidencjono-
wane w Urzędzie Gminy – 385
- spółki zarejestrowane w  Sądzie Gospo-
darczym w Bielsku-Białej – 29
- osoby prywatne  i 1 firma polonijna – 26

Najważniejsze  to:
- Fabryka Mebli Giętych w Jaworzu Górnym
- Firma Polonijna „Atarex” w Jaworzu 
Średnim
- Spółka z o.o  „Propol” w Jaworzu Średnim- 
przetwórstwo mięsne
- Spółka z.o.o. „JAXGRAF” w Jaworzu 
Dolnym – poligrafia
- Spółka z .o.o „JAWOR”  w Jaworzu Gór-
nym – ośrodek wczasowo-hotelowy
- Spółka z.o.o „BUDMAR” – wytwórnia 
materiałów budowlanych
- Wytwórnia makaronów „RENO”  w Jawo-
rzu Średnim
- Piekarnia w Jaworzu Dolnym
- Firma „BATEX” w Jaworzu Średnim 
– działalność produkcyjno-usługowa  
w zakresie przędzalnictwa
- Firma „TECHNO-CAR-OK.”  w Jaworzu 
Dolnym – produkcja części samochodo-
wych
- Firma „KOMARPOL” w Jaworzu Dolnym 
– produkcja części do urządzeń  mecha-
nicznych
- Firma „ŁUKBIS” w Jaworzu Dolnym – 
produkcja  łuków sportowych

Ponadto na terenie gminy działały (mię-
dzy innymi. przyp. red) 
- wytwórnia lodów konsumpcyjnych – 1; 
- zakłady usług stolarskich – 10; - kioski 
typu „Ruch” – 3; - handel obwoźny – 48; 
- kioski z kwiatami – 2; - sklepy z branżą 
spożywczą – 33; - sklepy z artykułami prze-
mysłowymi – 7; - krawiectwo i kuśnierstwo 
– 19; - malarstwo, blacharstwo, mechanika 
samochodowa – 21; - hurtownie – 5

Urząd Gminy Jaworze:
- w ewidencji Międzygminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jasienicy znajduje 
się z terenu Jaworza  osób – 140
- przyjęto (z poczty) pism 1715 (drugie tyle 
jest składanych bezpośrednio w biurach)
- wysłano pism różnych – 4900
- Gminna Biblioteka  Publiczna: ilość książek 
na dzień 1. 01. 1993 – 9945

Urząd Gminy Jaworze
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[…] „Nadzieje na rozwój miejscowości 
zostały rozwiane z chwilą wybuchu II wojny 
światowej. Nastały  czasy uniemożliwiające  
kontynuowanie planów rozwoju. Z  wielkim 
trudem odbudowywano miejscowość  znisz-
czoną walkami frontowymi trwającymi tu 
przez okres trzech miesięcy. Jeszcze przez 
trzy lata, a nawet dłużej, ludzie tracili życie lub 
stali się inwalidami na skutek wybuchających 
często min. Ciągłe zmiany administracyjne 
również nie  sprzyjały rozwojowi Jaworza, 
które w 1972 roku straciło swoją samodziel-
ność gminną i wegetowało od 1973 roku 
do 1976 roku, jako sołectwo przy gminie 
Wapienica, a kiedy Wapienica przyłączona 
została do Bielska-Białej (co również nam 
groziło) – jako sołectwo  przy gminie Jasie-
nica (1976-1991).

Tak długi brak własnego samorządu –  
i to w okresie, w którym siedziby gmin się 
rozbudowywały i modernizowały, pozbawił 
Jaworze jakichkolwiek możliwości rozwoju. 

Z rozrzewnieniem  wspominano lata, kiedy 
Jaworze jako Prezydium Gminnej Rady Na-
rodowej dla Jaworza, Jasienicy i Wapienicy, 
zgodnie i sprawiedliwie dzieliło między siebie 

przekazania gminie części zabudowań likwido-
wanego w zespole pałacowym  Państwowego 
Domu Dziecka i przekształcenia go w Państwowy 
Młodzieżowy Zakład Wychowawczy dla dzieci 
i młodzieży moralnie zaniedbanej i  trudnej do 
prowadzenia. Wielokrotne delegacje do wyż-
szych urzędów, włącznie z Warszawą, uzyskały  
tylko obietnice bez pokrycia (Kronika Beskidzka  
z 03.03.1957, nr 9).

Historia dowodzi, że Jaworze nie miało 
odpowiednich szans na zrealizowanie planów 
powrotu do swojej dawnej świetności. Było 
to niezrozumiałe także dla takich postaci jak 
prof. Konrad Konior, który po odkryciu solanek 
w Jaworzu przewidywał wielką przyszłość  
przyszłego uzdrowiska. Niestety i to miało 
swoją barierę. Starania wielu ofiarnych ludzi 
obracały się w nicość np. zamierzenia wybu-
dowania w Jaworzu nowoczesnego ośrodka 
zdrowia zostały całkowicie storpedowane. 
Narzucono nam odgórnie najskromniejszy, 
najprostszy stereotyp z uwagą ten, albo 
żaden. W nieskończoność można by mno-
żyć przykłady ciernistej drogi do wszystkie-
go. Mamy dokumenty przekazania gminie  
w latach sześćdziesiątych ( XX wieku przyp. 
red.) wielu terenów z Państwowego Fundu-
szu Ziemi, które w czasie, gdy nie było na 
terenie gminy władz i organów samorządo-
wych zostały po prostu „podarowane” innym 
jednostkom administracyjnym i to bez zgody 
społeczeństwa, które zgodnie z ówczesnymi 
przepisami powinno było takie pociągnięcia  
zaaprobować  uchwałą zebrania wiejskiego. 
Tymczasem nawet Rada Sołecka o tym nie 
wiedziała. Ci, którzy walczyli różnymi drogami 
o rozwój Jaworza, przełknęli niejednokrotnie 
wiele gorzkich pigułek. Dziś czasy nam rów-
nież nie sprzyjają – z prozaicznej przyczyny 
ogólnego braku zasobów finansowych. Prawo 
„krótkiej kołdry” – czyli przykrycie jednej po-
trzeby kosztem drugiej, równie ważnej – stało 
się  powszechne. Ale ponieważ inne przysło-
wie mówi „kto puka, temu będzie otworzone”, 
nie ustajemy w dążeniach, aby wywalczyć dla  
Jaworza należne mu miejsce. Może następ-
ne 10-lecie będzie dla nas łaskawsze. […] 
Na zakończenie chciałbym nadmienić, że 
dzięki wielu bezimiennym  ludziom, którzy 
na przestrzeni wieków, w okresach różnych 
zawieruch, wojennych niepokojów- bezin-
teresownie- bo któż mógł im wtedy i czym 
zapłacić, ratowali cenne dokumenty przed 
zniszczeniem, dzięki czemu przetrwały do 
dnia dzisiejszego i są świadectwem naszej 
historii. Czy ktoś z nas pomyślał, czy wszystko 
zrobiono w Jaworzu, aby ostały się nasze księ-
gi  metrykalne obu kościołów? Ze wszystkim 
trzeba się było przecież przenieść w czasie 
działań frontowych do Bielska. Nie wiemy 
nawet kto narażał swoje życie, aby je ocalić. 

Wiemy tylko, że są i że jest w nich kawał 
naszej historii, którą teraz staramy się odtwa-
rzać, by dojść, jak  to się mówi „do źródła”. 
Wiele jest jednak jeszcze do zrobienia.”

                       Czesław Wierzbicki
Jaworze 2001.

Opracowanie: Redakcja Echa Jaworze

Fragmenty  przemówienia wójta Czesława 
Wierzbickiego z okazji 10-lecia Gminy   
Jaworze z roku 2001

skromne fundusze bez cienia jakiegokol-
wiek szowinizmu lokalnego, a szczególnie 
lata  1955-1972, kiedy byliśmy gminą dla 
siebie. Długa jest lista osiągnięć tego okre-
su, chociaż nie był to czas jakiegoś boomu 
gospodarczego, ale rozważnej i mądrej pracy 
ówczesnych radnych i jej przewodniczących, 
z których najbardziej wyróżnił się  niezapo-
mniany Józef Kobiela. Działająca w okresie 
„bezkrólewia” Rada Sołecka była zbawienna 
dla Jaworza. 

W działaniach swoich przeszła samą siebie 
i należy się jej godne miejsce w naszej  historii. 
Dzięki jej uporowi wiele w Jaworzu  zrobiono,  
a dzięki ofiarności  ludzi w  tej radzie  zrzeszonych  
możemy dziś obchodzić 10-lecie reaktywowanej  
gminy Jaworze. Archiwalne dokumenty – dziś tu 
częściowo prezentowane na  tablicach wystawo-
wych, informują nas, ile zachodu włożyły kolejne 
władze Jaworza w starania, aby wywalczyć należ-
ne Jaworzu  przywileje umożliwiające prawidłowy 
jego rozwój. W 1957 roku doszło nawet do tego, 
że rada gminy czując się oszukana przez władze 
zwierzchnie, złożyła mandaty, o czym szeroko  
informowała prasa w artykułach „Rada bez rady”. 
Chodziło wówczas o niespełnione obietnice 
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